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Nyløkke 4 
DK-6200 Aabenraa 
Tlf. 7376 8300  

 
Dato: 22.6.2019  
hojekolstrupskole@aabenraa.dk 
www.hkolstrupskole.dk 

Skolebestyrelsen 

 
 

 
 
Referat fra skolebestyrelsesmøde den 18.6.2019 kl. 18.30 – 19.45 

 

Skolebestyrelsen inviteres efterfølgende til skolebestyrelsessommerafslutnings-

sammenkomst. Skolen en vært ved lidt smørrebrød og en kage, med tak for indsatsen 

i skolebestyrelsen i skoleåret 2018/2019. 

 

Mødested: Personalestuen  

 

Afbud: Elevrådet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordstyrer: Tom L. Kunstmann 

 

1) Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet den 13.5.2019 

 

Godkendt 

 

2) Efterretningssager  

(kl. 18.35 – 18.45) 

 

a. Formand/næstformand 

 

Formanden er kontaktet af HB81 vedr. et undervisningstilbud fra 

DBU. Tilbuddet henvender sig til klasser/ elever i fase 1 og fase 3. 

Materialet videresendes til skoleledelsen, som lægger det ud til 

personalet i fase 1 og fase 3. 

 

b. Elevråd 

 

Intet 

 

c. Skoleledelsen 

 

i. Orientering om ny legeplads 

Etablering af ny legeplads ved fase 1 for 300.000,- kr. 

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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Den nye legeplads er under etablering. 

 

ii. Lokalaftale for administration af læreres og bh.kl.lederes 

arbejdstilrettelæggelse i Aabenraa Kommune  

  

Der er indgået en lokalaftale, som giver lærere og 

børnehaveklasseledere en såkaldt "egen tid" på 200 timer. 

 

d. Øvrige 

 

9. årgang er ved at være færdige med FP9.  

 

3) Skolebestyrelsens tilsyn: SFO 

 
Skolebestyrelsens beslutning den 13.5.2019: 
 
På skolebestyrelsesmødet den 18.6.2019 ønsker skolebestyrelsen at blive orienteret andelen af elever 
pr. klasse, der går i SFO. 
 

Skolebestyrelsesmødet den 18.6.2019: 

 

Orienteret vedr. andelen af elever pr. klasse, der går i SFO. 

 

Orientering givet.  

Omkring 75 % af eleverne i fase 1 er indskrevet i SFO og i fase 2 er lidt 

over 20 % indskrevet. 

 

4) Planlægning af skoleåret 2019/2020 

(kl. 18.55 – 19.25) 

 

a. Generel orientering om planlægningen af skoleåret 2019/2020 

i. Skoleovertagelse i skoleåret 2019/2020 

 

Studerende fra UC-syd vil også i det kommende skoleår 

overtage undervisningen af eleverne i uge 5 2020. 

 

ii. Orientering vedr. personale i skoleåret 2019/2020 

Herunder orientering om ansættelse af lærere og 

børnehaveklasseleder 

 

Der er ansat 2 lærere og senere på ugen ansættes en 

børnehaveklasseleder. I løbet af ugen bliver det afklaret, om 

skolen ansætter en 3. lærer. 

I næste uge ansætter skolen en skolepædagog. 

 

iii. Obligatoriske sprogprøver i børnehaveklasse og 1.-9. klasse. 
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Skoleledelsen orienterer de obligatoriske sprogprøver i 

børnehaveklasse og 1.-9. klasse. 

 

Som led i udmøntningen af aftalen fra 9. maj 2018 om bekæmpelse 

af parallelsamfund, indføres der obligatoriske sprogprøver til elever 

på folkeskoler og frie grundskoler fra skoleåret 2019/2020. 

Sprogprøverne skal bidrage til et øget fokus på sproglig udvikling 

med det formål, at eleverne opnår et godt udbytte af deres 

skolegang. Sprogprøverne er målrettet skoler og afdelinger af 

skoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et boligområde, der 

inden for de seneste tre år har været på infrastrukturlisten over 

udsatte boligområder. 

 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev til valg til Folketinget 

på et tidspunkt, hvor bekendtgørelsen lige var sendt til høring. 

Udkastet til høringsmaterialet vedr. en bekendtgørelse, der skal 

indeholde en vejledning til skolerne om undervisningsministerens 

udmøntning af loven, er trukket tilbage samtidig med udskrivningen 

af valget til folketingsvalg.  

Dette betyder, at HKS ikke ved hvilke test vi skal anvende, men at 

testene ifølge lov skal tages senest 14 dage inde i skoleåret. En ny 

bekendtgørelse kan besluttes af den nye undervisningsminister, når 

denne er udpeget. 

 

På mødet orienterer skoleledelsen om loven og problemerne i 

forbindelse med implementeringen af den nye lov, der gælder 

pr.1.8.2019. 

 

./. informationsmateriale om sprogprøverne 

./. vejledende skoleliste 2019 sprogprøve  

 

Da der ikke er udstedt en bekendtgørelse vedr. 

sprogprøverne, men loven er gældende pr. 1.8.2019, er der 

usikkerhed omkring sprogtestens indhold og forløb.  

Skolelederen henvender sig til forvaltningen for at få 

ovenstående afklaret.  

 

iv. Skolebestyrelsens udtalelse for skoleskemaer for undervisning i 

skoleåret 2018/2019  

 

Folkeskolelovens § 45, Stk. 4. 

I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår 

forelægger skolens leder det kommende skoleårs skemaer for 

undervisningen og rammerne for skiftende skemaer for 



  
 

 

Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle 

… 

4 

skolebestyrelsen, med henblik på at skolebestyrelsen kan afgive en 

udtalelse herom. 

 

Skolebestyrelsen afgiver en udtalelse. 

 

./. skoleskemaer for skoleåret 2019/2020 udleveres til gennemsyn 

på mødet. (Skemaerne udleveres torsdag den 27.6.2019.) 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 18.6.2019: 

 

Skolebestyrelsen har ingen bemærkninger og tager 

skemaerne til det kommende skoleår til efterretning. 

 

5) Planlægning af skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2019/2020 

(kl. 19.25 – 19.40) 

 

a. Skolebestyrelsens mødeplan (skoleåret 2019/2020) 

 

Skolebestyrelsen planlægger mødedage. 

Forslag til mødedage i skoleåret 2019/2020: 

 

i. Forslag til mødetidspunkt: kl. 18.30 – 20.30 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 18.6.2019: 

 

Godkendt 

 

ii. Forslag til mødedatoer: 

 

1. Mandag den 26.8.2019 

2. Tirsdag den 24.9.2019 

3. Onsdag den 23.10.2019 

4. Torsdag den 5.12.2019 

5. Mandag den 20.1.2020 

6. Torsdag den 26.3.2019 

7. Onsdag den 1.4.2020: 

Årsberetning kl. 18.30 – 20.30  

8. Mandag den 11.5.2020 

9. Tirsdag den 23.6.2019 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 18.6.2019: 

 

Godkendt 
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b. Drøftelse af forslag emner og mulige foredragsholdere til årsberetningen 

2019/2020. 

 
Skolebestyrelsens beslutning den 13.5.2019: 

…….. 

På skolebestyrelsesmødet den 18.6.2019 drøfter skolebestyrelsen forslag til emner og mulige 

foredragsholdere til årsberetningen 2019/2020. 

 

Skolebestyrelsesmødet den 18.6.2019: 

 

Skolebestyrelsen drøfter forslag til emner og mulige foredragsholdere til 

årsberetningen 2019/2020. 

Punktet genoptages på et kommende skolebestyrelsesmøde. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 18.6.2019: 

 

Da skolen i skoleåret 2019/2020 har fokus på elevernes sprog og 

hvordan vi kommunikerer med hinanden, foreslås det, at dette også 

bliver emnet på skolebestyrelsens årsberetning. Punktet sættes på 

dagsorden til det første møde efter sommerferien. 

 

c. Skolebestyrelsens årshjul 2019/2020 

 

Orientering: 

På det første skolebestyrelsesmøde efter sommerferien aftales indholdet i 

skolebestyrelsens årshjul for skoleåret 2019/2020. 

6) Evt. 

(kl. 19.40 – 19.45) 

 

Skolens hjemmeside opdateres – ikke gældende principper er p.t. synlige 

på hjemmesiden. 

 

Venlig hilsen 

 

      Lars Schmidt  Karsten Hansen 

Skolebestyrelsesformand      skoleleder 

 

Hans Gade 

 referent 
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