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Nyløkke 4 
DK-6200 Aabenraa 
Tlf. 7376 8300  

 
Dato: 1.2.2019  
hojekolstrupskole@aabenraa.dk 
www.hkolstrupskole.dk 

Skolebestyrelsen 

 
 

 
 
Referat fra skolebestyrelsesmøde den 23.1.2019 kl. 18.30 – 20.30  

 

Mødested: Personalestuen  

 

Afbud:  

Geerthana Nesaraja, 

Sander Larsen, 

Troels Schink 

 

 

 

 

 

 

 

Ordstyrer: Tom L. Kunstmann 
 

1) Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet den 19.12.2018 

 

Godkendt 

 

2) Efterretningssager  

 

a. Formand/næstformand 

 

i. Udvalget har godkendt forskudt skolebestyrelsesvalg v. HKS 

 

Bestyrelsen har ved fremsendelse af anmodning om tilladelse 

til at afholde forskudt valg navngivet de skolebestyrelses-

medlemmer, der er på valg i 2020. 

 

ii. Journalist fra JV har kontaktet skolebestyrelsesformanden 

vedr. en udtalelse om skolens økonomi. Formanden har 

meddelt journalisten,  

… at skolens regnskab 2018 samt budget 2019 bliver 

godkendt den 26.2.2019 

… at regnskab 2018 og budget 2019 fremgår af bilaget på 

skoleporten efter den 26.2.2019 

… at referatet fra skolebestyrelsesmødet den 26.2.2019 

lægges på Intra 

 

b. Elevråd 

 

Forklaringer (afkortelser) 

TR: Tillidsrepræsentant 

AT: Arbejdstilsynet 

PR: Pædagogisk råd 

MED: Samarbejdsudvalget 

Dsa: Dansk som andetsprog 

Initialer: Erstattes fremover med navn 

PLF: 
Professionelle 

læringsfællesskaber 

UVM: Undervisningsministeriet 

DSE Danske Skolelever 

mailto:hojekolstrupskole@aabenraa.dk
http://www.hkolstrupskole.dk/
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Intet 

 

c. Skoleledelsen 

 

i. Konstituering af viceskoleleder Iben Vind-Hansen som skoleleder ved 

Hjordkær Skole i perioden fra den 18.2.2019 til den 1.8.2019 

 

Det er aftalt mellem skolechefen og Høje Kolstrup Skole, at 

der laves en aftale om merarbejde for afdelingsleder Hans 

Gade og konstitueret skoleleder Iben Vind-Hansen i dennes 

konstitueringsperioden. 

 

ii. Skoleovertagelsen uge 5 2019 

 

Orientering ved. Skoleovertagelsen i dagene 28.2.2019 – 

30.1.2019 og efterfølgende læringscafé for 3. årgangs 

studerende, lærere fra UC-Syd samt lærere fra HKS den 

5.2.2019.  

 

Orientering ved. skolepædagogernes støtte i klasserne og 

AKT-arbejdet under skoleovertagelsen.  

 

Orientering vedr. program ”Fagligt løft for alle” for 

kursusdagene for Høje Kolstrup Skoles lærere på Ecco-Center 

i Tønder i uge 5. 

Program:  
 

1. Mindsetbaseret undervisning – fra præstationskultur til 

læringskultur v. Peter Arnborg Vedesen og Allan 

Andreasen Kortnum 

2. ”Hvordan tilrettelægges undervisning for ordblinde 

elever … v. læringskonsulent Trine Trantemøller) 

3. Den røde tråd for dansk og matematik v. 

Undervisningsministeriets læringskonsulenter Trine 

Trantemøller og Adrian Bull 

4. Forandring i egen praksis v læringskonsulent Trine 

Trantemøller. 
 

iii. Fælles IT-drift er blevet vedtaget. Alle skoler skal være med 

senest 1.1.2020. HKS ønsker at være med i ordningen pr. 

1.1.2020. IT-tekniker HC er fra 1.1.2019 ansat med 80 % af 

fuld beskæftigelse. 
 

iv. Der er kommet nye it-systemer: Løn, økonomi og Aula. 
 

v. Skolens resultatopgørelse for 2018 viser et overskud på 

255.000,- kr. 

 

d. Medarbejderrepræsentanter 
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e. Øvrige 

 

 

 
3) Principper for skole-hjem-samarbejdet  

(kl. 18.45 – 19.15) 

 
Skolebestyrelsesmødet den 23.10.2018: 
 
Robuste elever 
Gæst på skolebestyrelsesmødet: Hanne Paaske Palle 
Emne: "Robuste elever" 
Kommunens AKT-konsulent Hanne Paaske Palle giver et oplæg til drøftelserne. 
Hanne Paaske Palle fortæller om trivsel, robusthed og elevoptimisme. Hun giver et bud på hvad der 
kendetegner god trivsel i en klasse og taler om forældrenes bidrag til den gode trivsel i klassen.  
Pædagogisk udviklingskonsulent Hanne Påske Palle leverede et godt oplæg vedr. emnet ”robuste 
elever”. 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 23.10.2018: 
Hanne P. Palles power point vedhæftes referatet. 
På skolebestyrelsesmødet den 22.11.2018 drøfter skolebestyrelsen oplægget. 
På skolebestyrelsesmødet den 22.11.2018 reviderer skolebestyrelsen principperne for skole-hjem-
samarbejdet v. HKS.  
 
Skolebestyrelsens beslutning den 22.11.2018: 
Punktet udsættes til næste møde. 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 19.12.2018: 
Punktet udsættes til næste møde. 

 

Skolebestyrelsesmødet den 23.1.2019: 

 

Skolebestyrelsen drøfter og reviderer principperne for skole-hjem-samarbejdet. 

 

./. Principper for skole-hjem-samarbejdet 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 23.1.2019: 

 

a. Afsnittet omkring Mål og handling forenkles og konkretiseres. 

b. De sidste 3 linjer i sidste punkt under Skole-hjem-samarbejde 

slettes og der tilføjes ”at besøg sker efter aftale med lærerne”. 

c. Afsnittet omkring evaluering slettes. 

d. Under Kommunikation tilføjes bemærkning vedr. forældreråd og 

skolebestyrelsen. 

e. Det er en god ide med etnisk dialog og bør derfor udbredes til alle 

klasser. 

f. Der tilføjes noget om forventninger til brugen af Meebook og 

Intra/Aula. 

g. Tilføjelse af skolebestyrelsens bemærkninger vedr. ”udvikling af robuste 

børn/elever i fælleskab”. 

h. Skoleledelsen udarbejder et udkast til principper for skole-hjem-

samarbejdet til det kommende møde. 
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4) Principper for lektier og faglig fordybelse 

(kl. 19.15 – 19.40) 
 
Skolebestyrelsesmødet den 24.9.2018: 
Princippet for lektier og faglig fordybelse blev drøftet. Skolebestyrelsen konkluderer, at der er i 
forbindelse med den afkortede skoledag er blevet mindre lektietid i fase 2 + 3 på skolen. 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 24.9.2018: 

a. Skoleledelsen giver på et kommende skolebestyrelsesmøde en tilbagemelding vedr. 

praksisvirkelighed i forbindelse med skolebestyrelsens gældende princip for lektier og faglig 

fordybelse.  

b. Skolebestyrelsen drøfter efterfølgende princippet. 

Herunder: 

Hvordan følger forældre med i elevernes lektier og emner/stof der gennemgås og er 

gennemgået i undervisningen på skolen.  

c. Skolebestyrelsen opfordrer forældrene til at oprette sig som bruger på Mee book for her at 

kunne se planerne fra lærerne. 

 

Skolebestyrelsesmøde den 22.11.2018: 

Skoleledelsen giver på mødet en tilbagemelding vedr. praksisvirkelighed i forbindelse med 

skolebestyrelsens gældende princip for lektier og faglig fordybelse. 

Med udgangspunkt i dette drøfter skolebestyrelsen, Hvordan forældre følger med i elevernes lektier 

og emner/stof der gennemgås og er gennemgået i undervisningen på skolen.  

Skolebestyrelsen drøfter principper for lektier og fagligfordybelse. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 22.11.2018: 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 19.12.2018: 

Punktet flyttes til den 30.1.2019. 

 

Skolebestyrelsesmøde den 23.1.2019: 

 

Skoleledelsen giver på mødet en tilbagemelding vedr. praksisvirkelighed i 

forbindelse med skolebestyrelsens gældende princip for lektier og faglig 

fordybelse. 

Med udgangspunkt i dette drøfter skolebestyrelsen, Hvordan forældre følger med i 

elevernes lektier og emner/stof der gennemgås og er gennemgået i 

undervisningen på skolen.  

 

Skolebestyrelsen drøfter principper for lektier og fagligfordybelse. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 23.1.2019: 

 

Skolebestyrelsens princip skal omhandle såvel lektiecafé, faglig ændres så 

den både handler om lektiecafe, faglig fordybelse og understøttende 

undervisning. 

Vedr. fase: Skolebestyrelsen uddyber sine tanker vedr. UU 

Vedr. fase 2: Fastholde læselysten samt lektier i mindre omfang 
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5) Økonomi 
(kl. 19.40 – 20.00) 

a. Regnskab 2018 

 

./. regnskab 2018 

 

Skolens regnskab 2018 viser et overskud på 255.236,- kr. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 23.1.2019: 

 

Skolebestyrelsen udtaler sin tilfredshed med resultatopgørelsen og 
tager regnskab 2018 til efterretning.  

b. Budget 2019 for HKS (skole og SFO) 

./. budget 2019 

 

Skolebestyrelsen drøfter udkastet til budgettet for 2019 og sender udkastet 

til høring i MED den 24.1.2019. 

Udkastet til budgettet for undervisningsmidler sendes til høring i PR den 

5.2.2019. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 23.1.2019: 

 

Skoleledelsens forslag til budget 2019 blev gennemgået. 

Skolebestyrelsen roser skolens budgetforslag, anbefaler forslaget 

uden ændringsønsker og sender det til høring i MED. Den 
24.1.2019. 

6) Planlægning af skolebestyrelsens årsberetning 2019 

(kl. 20.00 – 20.20) 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 22.11.2018: 

Skolebestyrelsen har nedsat et arbejdsudvalg bestående af Naja Hansen og Susanne H. Bøllund. 

Udvalget udarbejder en plan til behandling på skolebestyrelsesmødet den 19.12.2018. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 19.12.2018: 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Skolebestyrelsesmødet den 23.12.2019: 

 

Naja Hansen og Susanne H. Bøllund fremlægger plan for gennemførelse af 

skolebestyrelsens årsberetning. Herunder en invitation til aftenen.  

 

Skolebestyrelsens beslutning den 23.1.2019: 

 

Skolebestyrelsen lægger op til et 2 timers arrangement hvor der indledes 
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med et oplæg omkring sociale medier (i relation til forældrene), herefter 

årsberetning og som afslutning ”om robuste børn” v. Hanne Påske Palle. 

Andre forslag til oplægsholdere kunne være: Mette W. Hagesen, John 

Hansen eller foredragsholder fra ”Drop Mob”. 

Skoleledelsen undersøger mulighederne. 

Planlægningsudvalget sender den endelig invitation til khs@aabenraa.dk, 

der lægger invitationen på Intra.  

Der udsendes en invitation med tilmelding, hvor der skal markeres ja eller 

nej for deltagelse.  

Dato for arrangementet lægges på Intra før vinterferien.  

 

7) Evt. 

(kl. 20.20 - 20.30) 

 

Venlig hilsen 

 

      Lars Schmidt  Karsten Hansen 

Skolebestyrelsesformand      skoleleder 

 

Referent Iben Vind-Hansen 

mailto:khs@aabenraa.dk

