
  
 

 

Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle 

… 

1 

 
Nyløkke 4 
DK-6200 Aabenraa 
Tlf. 7376 8300  
 
Dato: 30.1.2020 
hojekolstrupskole@aabenraa.dk 
www.hkolstrupskole.dk 

Skolebestyrelsen 
 
 
 
 
Referat fra skolebestyrelsesmøde den 20.1.2020 kl. 18.30 – 20.30 

 
Mødested: Personalestuen  
 
Afbud:  
 
Tom L. Kunstmann 
Morten D. Larsen 
Abilas Kandasamy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordstyrer: Morten V. Kollander 

 

1) Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet den 3.12.2019 
(kl. 18.30 – 18.35) 
 
Godkendt 
 

2) Efterretningssager  
(kl. 18.35 – 18.45) 
 

a. Formand/næstformand 
 
Intet 
 

b. Elevråd 
 
Juleafslutning for eleverne gik rigtig fint. 
 

c. Skoleledelsen 
 

i. Orientering om ”Universitetsskoleprojektet 2020 – 2024” 
 
Skoleledelsen orienterede overordnet om 
universitetsskoleprojektet.  
Læs mere uddybende ved at benytte linket (se pkt. 9): 

Forklaringer (afkortelser) 

TR: Tillidsrepræsentant 

AMR Arbejdsmiljørepræsentant 

AT: Arbejdstilsynet 

PR: Pædagogisk råd 

MED: Samarbejdsudvalget 

Dsa: Dansk som andetsprog 

PLF: Professionelle læringsfællesskaber 

UVM: Undervisningsministeriet 

DSE Danske Skolelever 

PSU Pædagogisk samarbejdsudvalg 

PUC Pædagogisk udviklingscenter 

PLC Pædagogisk læringscenter 

mailto:hojekolstrupskole@aabenraa.dk
http://www.hkolstrupskole.dk/
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https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-
uddannelsesudvalget/2020-01-07-1530-6681/ 
 

ii. Orientering om projekt ”læselyst” 
 
”Lystlæsning i fritiden understøttet af PLC (på 
mellemtrinnet)” 
 
Lokalt formål: 
- At få elever med manglende læserutiner – især drenge – til 
at opfatte læsning som sjovt og spændende frem for en sur 
pligt 
- At sikre at eleverne på mellemtrinnet opnår læserutiner, der 
gør dem i stand til at læse alderssvarende fag- og 
skønlitterære tekster  
- At dansklærere, læsevejledere og læringsvejledere på 
skolens PLC får opbygget procedurer, som kan bruges 
fremadrettet, så de erfaringer, man gør sig, kan videregives. 
 
Læs mere her:  
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-
prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/pulje-til-understoettelse-
af-laeselyst-i-folkeskolen 

 
iii. De nationale trivselsmålinger gennemføres i perioden 20.1.2020 til 

20.3.2020. 
 

iv. Orientering om ansøgning af afkortet skoledag 
 
Afkortning af undervisningstiden 
Folkeskolelovens § 16 d giver mulighed for at afkorte 
undervisningstiden for almenklasser på 4.-9. årgang.  
3.12.2019 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget (se sag nr. 
200), at beslutningskompetencen vedr. § 16 d uddelegeres til 
skolebestyrelserne fra 1.1.2020 som anbefalet på mødet i det fælles 
dialogforum d. 12. november 2019. 
 
(https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-
uddannelsesudvalget/2019-12-03-0900-6490/ 
 
Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte i forbindelse med 
beslutningen følgende procedure: 

1. Skolerne skal inddrage forvaltningen i processen i foråret, før 
bestyrelserne træffer beslutning. 

2. Beslutninger fra skolebestyrelserne vedr. § 16 d skal 
indsendes til forvaltningen inden sommerferien. 

3. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres årligt om 
skolebestyrelsernes trufne beslutninger. 

4. Forvaltningen udmelder deadlines, jf. ovenstående. 
  

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-01-07-1530-6681/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-01-07-1530-6681/
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/pulje-til-understoettelse-af-laeselyst-i-folkeskolen
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/pulje-til-understoettelse-af-laeselyst-i-folkeskolen
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/pulje-til-understoettelse-af-laeselyst-i-folkeskolen
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2019-12-03-0900-6490/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2019-12-03-0900-6490/
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d. Andre 
 
Intet 
 

3) Fastsættelse af ”værdiregelsæt v. HKS” 
(kl. 18.45  – 19.15) 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 29.10.2019: 
Behandlingen af punktet er udsat til den 5.12.2019. 
 
Skolebestyrelsesmøde den 20.1.2020: 
På grund af antal punkter til skolebestyrelsesmødet den 3.12.2019 blev punktet 
udsat til mødet den 20.1.2020. 
 

a. Skolebestyrelsen drøfter udkast til ordensregler. 
Udkastet tager sit udgangspunkt i skolens samværsregler samt fasernes 
mulighed for at lave egne ordensregler gældende for faserne. 
 
./.200120 Udkast til ordensregler 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020: 
 
Skolebestyrelsen har den 20.1.2020 sendt følgende forslag til 
høring: 
 

1. Efter sidste time sættes stolene op, bordene ryddes og gulvet fejes. 
Vinduerne lukkes. 

2. Bøger skal være forsynet med bind, navn og klasse.  
3. For ødelagte eller bortkomne bøger eller andet materiale kræver 

skolen erstatning. 
4. Affald lægges i skraldespandene. 
5. Rygning og snus er forbudt ved lov.  
6. Lightere mm. må ikke medbringes i skolen. 
7. Cykler stilles i cykelstativerne. 
8. Fritagelse for deltagelse i idræt og/eller bad gives ifølge 

skolebestyrelsens ”principper for badning og svømning”. 
9. Fravær: 

a. Ved fravær på grund af elevens sygdom eller lignende 
orienterer forældrene via AULA klasselæreren om 
sygdomsfraværet (lovligt fravær). 

b. Forældrene anmoder om ekstraordinær frihed ved skriftlig 
henvendelse til skolen. 

i. Anmodning om 1 dags frihed sker ved henvendelse til 
klasselæreren. (Lovligt fravær). 

ii. Anmodning om flere dages frihed sker ved 
henvendelse til skolelederen, hvor man i 
anmodningen gør rede for fraværet f.eks. 
ferieafholdelse m.m. 
(Lovligt fravær) 

c. Når eleven udover de i pkt. b.i. eller b.ii nævnte tilfælde 
udebliver fra undervisningen, er dette ulovligt. Ulovligt 
fravær kan ikke blive til lovligt fravær ved f.eks. at anmode 
om ekstraordinær frihed til ferie efter fraværet. 
(Ulovligt fravær) 

10. Skolen opretholder tilbageholdelsen af inddragne private genstande 
ud over skoletiden, når det er praktisk og pædagogisk begrundet, og 
når disse grunde er tungtvejende. (Jf. Bekendtgørelse om fremme af 
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god orden i folkeskolen § 9.) 
 

Skolebestyrelsen sender forslaget til høring på et lærermøde, 
et personalemøde SFO og på MED-lokaludvalgsmødet den 
6.2.2020. 
 
Skolebestyrelsen beder det pædagogiske personale om at 
drøfte, hvorvidt opbevaring af løbehjul m.m. udgør et 
problem i skoletiden. 
 

b. Skolebestyrelsen drøfter og reviderer elementerne til værdiregelsættet: 
 

1. Samværsregler  
 
https://hkolstrupskole.aula.dk/elev-paa-hks/samvaersregler 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020: 
 
Samværsreglerne fastholdes. 
Det noteres at samværsreglerne er redigeret den 
20.1.2020. 
 

2. 160607 trivselspolitik 
 
./. 160607 trivselspolitik 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020: 
 
Skolebestyrelsen reviderer ”160607 trivselspolitik” på 
skolebestyrelsesmødet den 26.3.2020. 
 

3. 170926 antimobbestrategi 
 
./. 170926 antimobbestrategi 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020: 
 
Skolebestyrelsen reviderer ”170926 
antimobbestrategi” på skolebestyrelsesmødet den 
26.3.2020. 
(Obs på side 3 – forældrerådsmøder og forældreguide.) 
 

4. 160607 principper for badning efter idræt og svømning 
 
./. 160607 principper for badning efter idræt og svømning 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020: 
 
Skolebestyrelsen reviderer ”160607 principper for 
badning efter idræt og svømning” på 
skolebestyrelsesmødet den 26.3.2020. 

https://hkolstrupskole.aula.dk/elev-paa-hks/samvaersregler
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5. 190513 politik for brugen af de sociale medier 

 
./. 190513 politik for brugen af de sociale medier 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020: 
 
Skolebestyrelsen reviderer ”190513 politik for brugen 
af de sociale medier” på skolebestyrelsesmødet den 
26.3.2020. 
 

6. 081209 vision for HKS 
 
./. 081209 vision for HKS 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020: 
 
Skolens vision er indeholdt i skolens trivselspolitik. 
Dokumentet ”081209 vision for HKS” udgår. 
 

7. 110204 skolen med plads og udfordringer til alle 
 
./. 110204 skolen med plads og udfordringer til alle 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020: 
 
Skolens logo og motto er indeholdt i skolens 
trivselspolitik. 
Dokumentet ” 110204 skolen med plads og 
udfordringer til alle” udgår. 
 

4) Økonomi 
(19.15 – 19.45) 

a. Regnskab 2019. 
 
Regnskabet for 2019 færdiggøres i disse dage.  
Regnskab 2019 behandles på skolebestyrelsesmødet den 26.3.2020. 
 
Skolen har jf. rapport over regnskab 2019 med opgørelse af over-
/underskud et overskud for året 2019 på 650.599,- kr. 
Regnskabet for garantioverførslen forelægges til godkendelse i 
Byrådet den 25.2.2020. 

b. Budget 2020 for HKS (skole og SFO) 
 
Skoleledelsen fremlægger forslag til budget 2020 på mødet. 
Budgetforslaget behandles og sendes til høring i MED-lokaludvalget den 
5.2.2020. 
Skolebestyrelsen genbehandler budget 2020 den 26.3.2020. 
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./. 200120 Budgetforslag (Bilag udleveres på mødet) 
 
Første udkast til budget 2020 blev gennemgået.  
Skoleledelsen har fremlagt et budget i balance.  
 
Jf. skolebestyrelsens budgetprioriteringer fra 
skolebestyrelsesmødet den 29.10.2019 indeholder budgetudkastet 
indkøb af 2 klassesæt skolemøbler til fase 1. (100.000,- kr.), 
renovering af indgangspartierne ved Pilen, Bøgen og Asken og 
aktivitetsskabende ”legeplads” ved udearealet ved Pilen (100.000,- 
kr.). Endelig muliggør budget 2020 en gradvis udskiftning af de 
ældste elev-pc´ere (IT i alt: 200.000,- kr.). 
 
Herudover indeholder budget 2020 et samarbejde (jf. budgetåret 
2019) med musikskolen om undervisning på 2 klassetrin og 
instrument- og orkesterspil på 3. årgang. 
 
Budget 2020 indeholder en pulje til hensættelse til budget 2021, 
hvor HKS forventeligt får et mindre budget på grund af et faldende 
elevtal pr. 5.9.2020. 
  
Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020: 
 
Skolebestyrelsen bifalder budgetudkastet og ”200120 
Budgetforslag” sendes til høring i MED den 6.2.2020. 
 
Budget 2020 genbehandles og godkendes på skolebestyrelsesmødet 
den 26.3.2020. 

5) Planlægningen skolebestyrelsens årsberetning 
(kl. 19.45 – 19.55) 
 
Emne: ”Sprogbrug på HKS” 
 
Skolebestyrelsen drøfter indhold og planlægger gennemførelsen af 
skolebestyrelsens årsberetning som finder sted den 1.4.2020. 

Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020: 
 
Skolebestyrelsen ønsker 2 forskellige oplæg omkring ”sprogbrug”.  
Naja Hansen og Susanne Bøllund sender første opslag til forældre omkring 
årsberetningen. Proceduren fra årsberetningen 2029 fastholdes 
(tilmelding m.m.). 

6) Skolebestyrelsesvalg 2020 
(kl. 19.55 – 20.05) 
 
Skolebestyrelsen drøfter valget på HKS. 
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Forslag til tidsplan for forskudt skolebestyrelsesvalg 2020: 

Skoleforvaltningen har udarbejdet et rammeforslag til en tidsplan for forskudt 
skolebestyrelsesvalg, som skal afvikles inden 31. maj 2020 på de skoler, der har 
fået godkendt dette.  
Følgende skoler afholder forskudt valg:  
Bolderslev, Bylderup, Fjordskolen, Genner, Hellevad, Hjordkær, Hærvejsskolen, 
Kliplev, Kollund, Kongehøj, Lyreskov, Ravsted, Tinglev, Varnæs og Høje Kolstrup. 
Forslaget til tidsplanen behandles på skoleledermødet den 22.1.2020. 
 
./. 200120 Forslag til tidsplan for skolebestyrelsesvalg 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020: 

a. Skolen anvender den fremsendte tidsplan.  

b. Valgbestyrelsen består af skoleleder og skolebestyrelsesformand. 

c. På valg er følgende folkevalgte skolebestyrelsesmedlemmer: 

i. Susanne Bøllund, ønsker genvalg 

ii. Naja Hansen, ønsker ikke genvalg 

iii. Morten D Larsen, ønsker ikke genvalg 
 

7) Timefordelingsplanen 2020/2021 
(kl. 20.05 – 20.25) 
 

a. Justeringen af fagrækken i folkeskolen pr. 1.8.2020 
 
Følgende lovændringer træder i kraft pr. 1. august 2020: 
 

i. Særskilte vejledende timetal for og ændring af klassetrin med 
undervisning i håndværk og design samt madkundskab. 

ii. Ekstra fagtimer i tysk/fransk på 5. klassetrin, billedkunst på 6. 
klassetrin og historie på 9. klassetrin. 

iii. Flytning af timer i dansk fra 3. klassetrin til 2. klassetrin. 
iv. Flytning af timer i idræt fra mellemtrin til udskoling. 

 
Orientering givet. 
 

b. Udkast til timefordelingsplan 2020/2021 v. HKS 
 
Skolebestyrelsen drøfter timefordelingsplanen for skoleåret 2020/2021. 
Timefordelingsplanen sendes til høring i MED-lokaludvalg den 6.2.2020 og 
på PR-mødet den 21.1.2020. 
 
Skolebestyrelsesmødet den 26.3.2020: 
Skolebestyrelsen behandler høringssvarene og godkender 
timefordelingsplanen. 



  
 

 

Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle 

… 

8 

 
./. 200120 Forslag til timefordelingsplan 20-21 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020: 
 
Forslag til timefordelingsplanen indebærer 2 klasser på alle 
årgange. 
 
Forslaget sendes til hørring i MED den 6.2.2020 og på lærermødet 
den 25.2.2020. 
Timefordelingsplanen 2020 genbehandles og godkendes den 
26.3.2020. 
 

8) Evt. 
(kl. 20.25 – 20.30) 
 

a. Skolebestyrelsen ønsker at fastholde, at skolefotografering tilbydes 
alle klassetrin hvert år. 
 

b. EUC-syd, SOSU og IBC deltager ved fremlæggelse af 
projektopgaven for 9. årgang.  
Skolebestyrelsen giver udtryk for, at eleverne glæder sig til uge 5. 
Det er skolebestyrelsens indtryk, at de studerende er godt 
forberedt. 
 

c. Genforeningsaktiviteter på skolen:  
i. Genforeningsbussen kommer til 7.+8. årgang.  
ii. Der bliver fokus på Genforeningen i forbindelse med 

morgensang. 
iii. Sigurd Barret laver koncert om ”Genforeningen”. Koncerten 

finder sted i Agoraen. 
iv. Der laves aktiviteter på klasseplan 

 
 

Venlig hilsen 
 
Lars Schmidt  Karsten Hansen 
Skolebestyrelsesformand      skoleleder 
 
Referent Iben Vind-Hansen 
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Forslag til procedure for gennemførelse af forskudt 
skolebestyrelsesvalg i Aabenraa Kommune forår 2020 

”Hvem gør hvad og hvornår” 

Lovgrundlag: folkeskolelovens §§ 42-43 samt bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til 
skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i 
folkeskolen. 

Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen i Aabenraa Kommune er fastsat i 
styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler. 

Dato Hvad Hvem Bemærkninger 
22. januar Forslag til procedure for 

valg til skolebestyrelser 
sættes på skoleledermøde 
med henblik på evt. 
kvalificering. Der er tale om 
et forslag, idet 
tilrettelæggelse af valg er 
uddelegeret til 
skolebestyrelserne, jf. 
byrådets beslutning på 
mødet 26. marts 2014 (sag 
nr. 145). 

Børn og Skole og 
skolelederne 

 

4. februar Børne- og 
Uddannelsesudvalget 
orienteres om procedure for 
valg til skolebestyrelser. 

Børn og Skole  

Umiddelbart efter 
BUD´s behandling af 
sagen. 

Offentliggørelse af, at der 
afholdes valg til 
skolebestyrelserne. 

Børn og Skole Skolerne adviseres 
inden offentliggørelse. 

 Nedsættelse af 
valgbestyrelse. 

Skolebestyrelsen Valgbestyrelsen 
nedsættes blandt de 
forældrevalgte 
medlemmer i 
skolebestyrelsen. 
Formand og skoleleder 
er fødte medlemmer. 

23. marts 
(mandag, uge 13) 

Indskrivning og placering af 
elever i folkeskoler er 
afsluttet. 

Børn og Skole og 
skolerne 

Her afklares det, hvilke 
forældre der er 
valgbare og har 
valgret. 
 
Regler om valgret og 
valgbarhed fremgår af 
bekendtgørelsens §§ 5-
7 og bilag til 
styrelsesvedtægt for 
folkeskoler, punkt 5.4.  

31. marts udsendes 
orientering på alle 
klassers opslagstavle 
(tirsdag, uge 14) 
 
 
 

Orientering af skolens 
forældre om valgprocessen, 
herunder om hvordan 
stemmeafgivning foregår. 
Skal ske senest 3 uger før 
opstillingsmødet. 
 
Frist for udarbejdelse af 
liste over valgberettigede. 

Valgbestyrelsen Krav til indholdet i 
orienteringen fremgår 
af bilag 
styrelsesvedtægt for 
folkeskoler, punkt 5.1. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209946
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192674
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192674
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192674
https://www.aabenraa.dk/media/4028910/styrelsesvedtaegt-for-folkeskoler-2019.pdf
https://www.aabenraa.dk/media/4028912/bilag-til-styrelsesvedtaegt-for-folkeskoler-2019.pdf


2 
 

14. april 
(tirsdag, uge 16) 

Indbydelse til 
opstillingsmøde sendes til 
valgberettigede forældre. 
Skal udsendes senest en 
uge før opstillingsmødet. 

Valgbestyrelsen  

20. april 
(mandag, uge 17) 

Frist for henvendelser 
angående optagelse på 
valglisten. 

Skolen  

21. april 
(tirsdag, uge 17) 

Opstillingsmøde. Valgbestyrelsen Udarbejdelse af 
kandidatlister. 
 
Kandidaterne 
meddeler, om de 
ønsker en 4-årig eller 
2-årig valgperiode, jf. 
byrådets beslutning 30. 
oktober 2019 (sag nr. 
174). 

27. april 
(mandag, uge 18) 

Frist for indlevering af 
kandidatlister. 
 
Afgørelse af, om der skal 
afholdes kampvalg. 

Valgbestyrelsen  

Fredsvalg 
28. april 
(tirsdag, uge 18) 

Underretter de valgte 
forældre og orienterer de 
øvrige forældre om valget. 

Valgbestyrelsen Orientering sendes 
også til 
skoleforvaltningen. 
 
Se bilag til 
styrelsesvedtægt for 
folkeskoler, punkt 5.5 
om fredsvalg. 

Kampvalg 
28. april 
(tirsdag, uge 18) 

Orientering til forældrene 
om afholdelse af valget. 
 
Skal ske senest 10 dage før 
afholdelsen af valget. 

Valgbestyrelsen Krav til indhold i 
orienteringen fremgår 
af bilag til 
styrelsesvedtægt for 
folkeskoler, punkt 5.6 
om kampvalg. 

11. maj – 14. maj 
(mandag-torsdag, 
uge 20) 
 

Valgperiode (elektronisk). Valgbestyrelsen  

15. maj 
(fredag, uge 20) 

Opgørelse af valget. Valgbestyrelsen De kandidater, der har 
flest stemmer, er valgt 
til bestyrelsen. 
 
Regler for 
stemmeoptælling 
fremgår af bilag til 
styrelsesvedtægt for 
folkeskoler, punkt 5.6. 

25.maj 
(mandag, uge 22) 

Frist for indgivelse af klager 
over valget. Skal ske senest 
10 dage efter afholdelse af 
valget. 
Hvad sker der i tilfælde af 

klage? 

Valgbestyrelsen Byrådet er 
klageinstans. 

25. maj 
(mandag, uge 22) 

Underretter de valgte 
forældre og orienterer de 

Valgbestyrelsen Orientering sendes 
også til 
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øvrige forældre om valget. skoleforvaltningen. 

Tiltrædelse 
1. august Nyvalgte 

skolebestyrelsesmedlemmer 
tiltræder.  

Skolebestyrelser og 
skoler 

 

 



Timefordelingsplan 2020/2021 
Skolebestyrelsen - jf. justeringen af folkeskolereformen pr. 1.8.2019

Godkendt i skolebestyrelsen den: Timefordelingsplan 2020-2021          (fase 1) 13.1.2020 Fase 1

(max. 1400 t. dog jf. § 9, stk. 7) Fase 1 (1110 timer (inkl. Pauser)) Fase 1:

bh. kl.  1. klasse  2. klasse  3. klasse

A: Humanistiske fag: HKS: 8.00: transport 3 min.

Dansk 1.-9.: i alt 2160 (min.) 2220 4,50 135,00 11,00 330,00 1,0 11,0 330,00 9,00 270,00 8.03: morgensang 9 min.

Engelsk (vejl.) 0,00 0,00 1,00 30,00 1,00 30,00 2,00 60,00 8.12: transport 3 min.

2. fremmedsprog - tysk (vejl.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0 1,00 30,00 Aab.Kom. + 1
Historie 1.-9.kl.: i alt 390 (min.) 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 30,00 8.15: 1. lekt. 45 min.

Kristendomsk. (vejl.) 0,00 0,00 2,00 60,00 1,00 30,00 1,00 30,00 9.00: 2. lekt. 45 min.

Samfundsf. (vejl.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.45: 2. pause 30 min.

10.15: 3. lekt. 45 min.

B: Naturfag: 11.00: 4. lekt. 45 min.

Matematik 1.-9.kl. i alt 1350 (min): 1380 3,50 105,00 5,00 150,00 5,00 150,00 5,00 150,00 11.45: 3. pause 30 min.

Natur/tek. (vejl.) 0,00 0,00 1,00 30,00 2,00 60,00 2,00 60,00 12.15: 5. lekt. 45 min.

Geografi (vejl.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.00: 4. pause 15 min.

Biologi (vejl.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.15: 6. lekt. 45 min.

Fys./kemi (vejl.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 dage fra kl. 8.00 - 14.00 24,00

C: Praktisk / musiske fag: 1 dag fra kl. 8.00 - 11.45 3,75

Idræt (vejl.) - inkl. Svømn. 0,00 0,00 2,00 60,00 2,00 60,00 2,00 60,00 Skoletid i alt: 27,75

Musik (vejl.) 0,00 0,00 2,00 60,00 2,00 60,00 2,00 60,00

Billedkunst (vejl.) 0,00 0,00 1,00 30,00 2,00 60,00 1,00 30,00 Frikvarter/dag i gennemsnit:

Håndværk og design (vejl.) 1,00 30,00 nyt fag på 3. årg.
madkundskab (vejl.) 0,00 0,00 nyt fag på 3. årg. 60

Valgfag (vejl.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60

60

Bh.kl.(ikke fagopdelt) 12,00 360,00 60

60

Årligt min. fagtimetal (ink. Bh.kl.): 20,00 600,00 25,00 750,00 26,00 780,00 27,00 810,00 15

Årligt fagt. HKS / pr. spor) (inkl. Bh.kl.): 8,00 600,00 25,00 750,00 26,00 780,00 27,00 810,00 15

Fagtimer: 15,00 18,75 19,50 20,25 6

D: Anden skoletid - herunder understøttende undervisning (Undervisningen i folkeskolens fag jf. §5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning) 6

antal/uge lekt./uge timer/år antal/uge lekt./uge timer/år antal/uge lekt./uge timer/år antal/uge lekt./uge timer/år 6

Understøttende undervisning/lektiecafé: 9,00 9,00 270,00 4,00 4,00 120,00 3 3,00 90,00 2 2,00 60,00 6

Pauser (72 min.): 5 8,00 240,00 5 8,00 240,00 5 8,00 240,00 5 8,00 240,00 6

Andet i alt: 17,00 510,00 12,00 360,00 11,00 330,00 10,00 300,00 360  = 72 gn.snit

Andet pr. uge: 12,75 9,00 8,25 7,50

Timetal HKS tilbyder efter 1.8.2020: 37,00 1110,00 37,00 1110,00 37,00 1110,00 37,00 1110,00

Skoledagens længde: 5,55 5,55 5,55 5,55

Ugentlige timer: 27,75 27,75 27,75 27,75

totaltimetal efter 1.8.2020: 40,00 1110,00 40,00 1110,00 40,00 1110,00 40,00 1110,00
heraf faglig undervisning: 8,00 600,00 25,00 750,00 26,00 780,00 27,00 810,00

Andet pr. uge: 32,00 510,00 15,00 360,00 14,00 330,00 13,00 300,00

Diff. Timetal skolen skal tilbyde: OK 0,00 0,00 0,00 0,00 (plus = under lovk.)
Diff. Faglig undervisning: OK 0,00 0,00 0,00 0,00 (0 = lovkrav)

Andet pr. uge: OK 0,00 0,00 0,00 0,00 (minus = over lovk.)



Timefordelingsplan 2020/2021 
Skolebestyrelsen - jf. justeringen af folkeskolereformen pr. 1.8.2019

Timefordelingsplan 2020-2021          (fase 2) Fase 2

(max. 1400 t. dog jf. § 9, stk. 7) Fase 2 (1320 timer (inkl. Pauser))

 4. klasse  5. klasse  6. klasse

A: Humanistiske fag: 8.00: transport 3 min.

Dansk 1.-9.: i alt 2160 (min.) 2220 7 210 7 210 7 210 8.03: morgensang 9 min.

Engelsk (vejl.) 2 60 3 90 3 90 8.12: transport 3 min.

2. fremmedsprog - tysk (vejl.) 1 30 2,00 60 2 60

Historie 1.-9.kl.: i alt 390 (min.) 390 2 60 2 60 2 60 8.15: 1. lekt. 45 min.

Kristendomsk. (vejl.) 1 30 1 30 2 60 9.00: 2. lekt. 45 min.

Samfundsf. (vejl.) 0 0 0 0 0 0 9.45: 2. pause 30 min.

10.15: 3. lekt. 45 min.

B: Naturfag: 11.00: 4. lekt. 45 min.

Matematik 1.-9.kl. i alt 1350 (min): 1380 5 150 5 150 5 150 11.45: 3. pause 30 min.

Natur/tek. (vejl.) 3 90 2 60 2 60 12.15: 5. lekt. 45 min.

Geografi (vejl.) 0 0 0 0 0 0 13.00: 4. pause 15 min.

Biologi (vejl.) 0 0 0 0 0 0 13.15: 6. lekt. 45 min.

Fys./kemi (vejl.) 0 0 0 0 0 0 14.00: 7.lekt. 45 min.

C: Praktisk / musiske fag:

Idræt (vejl.) 2 60 -1 1 30 -1 2 60

Musik (vejl.) 2 60 2 60 1 30

Billedkunst (vejl.) 2 60 1 30 1 1 30 1 dage fra 8.00 - 14.00  = 6,00

Håndværk og design - vejl.3.-6. (270): 240 3 90 4 120 0 0 4 dage fra 8.00 - 14.45  = 27,00
madkundskab - vejl.3.-6. (120): 120 0 0 0 0 4 120 timer pr. uge: 33,00

Valgfag (vejl.) 0 0 0 0 0 0

Afkortning af skoledagen med 2 lektioner:

Årligt min. fagtimetal : 29 870 31 930 31 930

Årligt fagtimetal HKS : 30 900 30 900 31 930 3 dag fra 8.00 - 14.00 18,0

Fagtimer: 21,75 23,25 23,25 2 dage fra 8.00 - 14.45 13,5
D: Understøttende undervisning (Undervisningen i folkeskolens fag jf. §5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning) 31,5

antal/uge lekt./uge timer/år antal/uge lekt./uge timer/år antal/uge lekt./uge timer/år

Understøttende undervisning: 4,00 4,00 120,00 4,00 4,00 120,00 4,00 4,00 120,00 Frikvarter/dag i gennemsnit:

Uu idræt (svømning): 1,00 1,00 30,00 1,00 1,00 30,00 81 min./dag gn.snit

Pauser (81 min.): 5 9,00 270,00 5 9,00 270,00 5 9,00 270,00

Skolefest, sociale arr., fælles flexuge m.m. 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Andet i alt: 14,00 420,00 14,00 420,00 13,00 390,00

Andet pr. uge: 10,50 10,50 9,75

Timetal HKS tilbyder efter reformen: 44,00 1320,00 44,00 1320,00 44,00 1320,00

Skoledagens længde: 6,60 6,60 6,60

Ugentlige timer: 33,00 33,00 33,00

Timetal skolen skal tilbyde efter reformen: 44,00 1320,00 44,00 1320,00 44,00 1320,00

heraf faglig undervisning: 30,00 900,00 30,00 900,00 31,00 930,00

Andet pr. uge: 14,00 420,00 14,00 420,00 13,00 390,00

Diff. Timetal skolen skal tilbyde: 0,00 0,00 0,00 (plus = under lovkrav)
Diff. Faglig undervisning: 0,00 0,00 0,00 (0 = lovkrav)

Andet pr. uge: 0,00 0,00 0,00 (minus = over lovkrav)

             1320 årlige timer fordelt over 40 uger svarer til en ugentlig skoletid i fase 2 på 33 timer om ugen.

             Ved godkendelse af afkortning af skoledagen i fase 2 på 2 lektioner pr uge ( + 2 lærerordning):

             1260 årlige timer fordelt over 40 uger svarer til en ugentlig skoletid i fase 2 på 31.5 timer om ugen. 



Timefordelingsplan 2020/2021 
Skolebestyrelsen - jf. justeringen af folkeskolereformen pr. 1.8.2019

Timefordelingsplan 2020-2021          (fase 3) Fase 3

(max. 1400 t. dog jf. § 9, stk. 7) Fase 3 (1400 timer (inkl. Pauser))

7. klasse  8. klasse 9. klasse 8.00: transport 3 min.

A: Humanistiske fag: 8.03: morgensang 9 min.

Dansk 1.-9.: i alt 2160 (min.) 2220 7 210 7 210 1 8 240 8.12: transport 3 min.

Engelsk (vejl.) 3 90 3 90 3 90

2. fremmedsprog - tysk (vejl.) 3 90 3 90 3 90 8.15: 1. lekt. 45 min.

Historie 1.-9.kl.: i alt 390 (min.) 390 2 60 2 60 2 60 1. 9.00: 2. lekt. 45 min.

Konfirmationsforberedelse 1 30

Kristendomsk. (vejl.) 1 30 1 30 2. 9.45: 2. pause 30 min.

Samfundsf. (vejl.) 0 0 2 60 2 60 10.15: 3. lekt. 45 min.

B: Naturfag: 3. 11.00: 4. lekt. 45 min.

Matematik 1.-9.kl. i alt 1350 (min): 1380 5 150 5 150 1 6 180 4. 11.45: 3. pause 30 min.

Geografi (vejl.) 2 60 2 60 1 30 12.15: 5. lekt. 45 min.

Biologi (vejl.) 2 60 2 60 1 30 5. 13.00: 4. pause 15 min.

Fys./kemi (vejl.) 2 60 2 60 3 90 13.15: 6. lekt. 45 min.

C: Praktisk / musiske fag: 6. 14.00: 7.lekt. 45 min.

Idræt (vejl.) 2 60 2 60 2 60 7. 14.45: 8. lket. 45 min.

8.

Valgfag (vejl.) 2 60 2 60 2 60

Obligatorisk praktisk/musisk valgfag 7. og 8. årgang 1 dage fra 8.00 - 14.00  = 6,00

Årligt min. fagtimetal : 31 930 33 990 32 960 2 dage fra 8.00 - 14.45  = 13,50

Årligt fagtimetal HKS: 31 930 33 990 34 1020 2 dage fra 8.00 - 15.30 = 15,00

Fagtimer: 23,25 24,75 24 (0,5 skolefest, soc. Ar., fælles flex m.m.) 0,50

På 7. årgang er der enten konfirmationsforberedelse eller UU 35,00

D: Understøttende undervisning (Undervisningen i folkeskolens fag jf. §5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning) Afkortning af skoledagen med 2 lektioner:

antal/uge lekt./uge timer/år

Understøttende undervisning: 5,00 5,00 150,00 3,00 3,00 90,00 3,00 3,00 90,00 1 dag fra 8.00 - 14.00 6,00

Skolefest, soc. arr., f.flexuge, lejrskole m.m. 0,67 0,67 20,00 1,67 1,67 50,00 0,67 0,67 20,00 4 dage fra 8.00 - 14.45 27,00

Pauser (81 min.): 5 9,00 270,00 5 9,00 270,00 5 9,00 270,00 33,00

Andet i alt: 14,67 440,00 13,67 410,00 12,67 380,00 Frikvarter/dag i gennemsnit:

Andet pr. uge: 11,00 10,25 9,50 81 min./dag gn.snit

Timetal HKS tilbyder efter reformen: 45,67 1370,00 46,67 1400,00 46,67 1400,00

lejr.skole 70,00

39 uger med undervisning: 1330,00

Skoledagens længde i 39 uger : 6,85 6,82 7,00

Skoledagens længde i lejrskoleugen: 14,00

Ugentlige timer: 34,25 35,00 35,00

Timetal skolen skal tilbyde efter reformen: 46,67 1400,00 46,67 1400,00 46,67 1400,00

heraf faglig undervisning: 0,00 930,00 0,00 990,00 0,00 1020,00

Andet pr. uge: 46,67 470,00 46,67 410,00 46,67 380,00

Diff. Timetal skolen skal tilbyde: 30,00 0,00 0,00 (plus = under lovkrav)
Diff. Faglig undervisning: 0,00 0,00 0,00 (0 = lovkrav)

Andet pr. uge: 30,00 0,00 0,00 (minus = over lovkrav)

             1400 årlige timer fordelt over 40 uger svarer til en ugentlig skoletid i fase 3 på 35 timer om ugen.

             Ved godkendelse af afkortning af skoledagen i fase 3 på 2 lektioner pr uge ( + 2 lærerordning):

             1340 årlige timer fordelt over 40 uger svarer til en ugentlig skoletid i fase 3 på 33,5 timer om ugen. 



  
  

   

 

Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle 
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Skole 
Nyløkke 4 
DK-6200 Aabenraa 
Tlf. 7376 8300  
 
Dato: 15.01.2020 
hojekolstrupskole@aabenraa.dk 
www.hkolstrupskole.dk 

Skolebestyrelsen 

 

 

 

 

 
Ordensregler 

Ordensregler for Høje Kolstrup Skole 

Formålet med skolens ordensregler: 
Alle skal have det godt og trives på Høje Kolstrup Skole.  
 
Dette betyder: 

 Alle behandler andre, som du selv ønsker at blive behandlet. 

 Alle behandler andres ting, som du selv ønsker at andre behandler dine ting. 

 Alle er en del af fællesskabet. 

 Alle har en god omgangstone. 

 Alle bidrager til et godt undervisningsmiljø, et godt arbejdsmiljø og 
hensigtsmæssige samværsformer. 

 Alle elever retter sig i enhver situation efter det pædagogiske personales, 
øvrige ansattes og skoleledelsens anvisninger. 

 Skolen og SFO har ikke ansvaret for elevens medbragte penge eller 
værdigenstande. Hvis eleven mister noget, meddeles dette til læreren eller 
kontoret. Skolen vil forsøge at hjælpe med at skaffe tingene til veje igen. 

 Klasselokalet efterlades efter hver time i orden.  
Efter sidste time sættes stolene op, bordene ryddes og gulvet fejes. 
Vinduerne lukkes. 

 Bøger skal være forsynet med bind, navn og klasse.  

 For ødelagte eller bortkomne bøger eller andet materiale kræver skolen 
erstatning. 

 Rygning er forbudt ved lov. Cigaretter og lightere mm. må ikke medbringes i 
skolen. 

 Cykler stilles i cykelstativerne. 

 Når en elev har været syg, gives skriftlig besked fra hjemmet til klasselærerne. 

 Fritagelse for deltagelse i idræt og/eller bad gives ifølge skolebestyrelsens 
”principper for badning og svømning”. 

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


  
  

   

 

Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle 
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 Ved fravær på grund af elevens sygdom eller lignende orienterer forældrene via 
ForældreIntra klasselæreren om sygdomsfraværet (lovligt fravær). 

 Forældrene anmoder om ekstraordinær frihed ved skriftlig henvendelse til 
skolen. 

o Anmodning om 1 dags frihed sker ved henvendelse til klasselæreren. 
(Lovligt fravær). 

o Anmodning om flere dages frihed sker ved henvendelse til skolelederen, 
hvor man i anmodningen gør rede for fraværet f.eks. ferieafholdelse 
m.m. 
(Lovligt fravær) 

o Når eleven udover pkt. a eller b udebliver fra undervisningen, er dette 
ulovligt. Ulovligt fravær kan ikke blive til lovligt fravær ved f.eks. at 
anmode om ekstraordinær frihed til ferie efter fraværet. 
(Ulovligt fravær) 

 Skolen opretholder tilbageholdelsen af inddragne private genstande ud over 
skoletiden, når det er praktisk og pædagogisk begrundet, og når disse grunde 
er tungtvejende. (Jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen § 
9.) 

 

Udkast til ordensreglerne er drøftet på skolebestyrelsesmødet den 20.1.2020. 

KH\15.1.2020 



  
 

 

Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle 

…  
Nyløkke 4 
DK-6200 Aabenraa 
Tlf. 7376 8300  
20.1.2020  

Skolebestyrelsens årshjul 2019/2020 
 
 

Dato Emne 

 
26.8.2019 

 

 Skolebestyrelsens årshjul: 

 Skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2019/2020 

 Skolebestyrelsens årsberetning 2020 

 Skolebestyrelsesvalg 2020 (forskudt valg)   

 Økonomirapport (Nettorapport) 

 Indsatsatsområder i skoleåret 2019/2020 

 Principper for brugen af mobiltelefoner 
 

24.9.2019 

 Forskudt valg til skolebestyrelsen 

 Skolebestyrelsens tilsyn: 
Status vedr. obligatoriske sprogtest i bh.kl. 

 Skolebestyrelsen tilsyn: 
Antal elever i klasser 

 Principper for brugen af mobiltelefoner 
(Sendes til høring i MED og PR) 

 Fastsættelse af ”værdiregelsæt for skolen” 

 Skolebestyrelsens tilsyn: Status for sprogprøver i bh.kl. 

 Planlægningen af ”skolebestyrelsens årsberetning 2020” 
Emne: ”Sprogbrug ved HKS 

 Høring: Retningslinjer for befordring af elever i Aabenraa K. 

23.9.2019  Foredrag v. Rune Strøm 
Deltagere: Skolebestyrelsens medlemmer & skolens ansatte 

29.10.2019 

 Skolebestyrelsens tilsyn: 
IT på HKS 
Gæst på skolebestyrelsesmødet: HC 
(Skolens it-tekniker giver et oplæg om rigets tilstand samt overgangen til 
fælles it-driftcenter pr. 1.1.2020) 



  
 

 

Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle 

… 

 Udkast til ferieplan 2020/2021 

 Fastsættelse af ”værdiregelsæt for skolen” 

 Skole/hjem samarbejdet 

 Økonomi: 
- Økonomirapport (Nettorapport samt forventet overskud 2019)  
- Skolebestyrelsens budgetprioriteringer for budgetåret 2020 

 
3.12.2020 

 

 Drøftelse af klassedannelse 2020/2021 (sendes til høring) 
(Herunder drøftelse af muligheder for holddannelse) 

 Skolebestyrelsens tilsyn: 
Skolens ressourcecenter 

 Drøftelse af elevskemaer 2020/2021 (sendes til høring) 

 Skolens ringetider i skoleåret 2020/2021 

 Principper for brugen af mobiltelefoner (godkendelse) 

 
20.1.2019 

 Regnskab 2019 

 Budget 2020 for HKS (skole og SFO) – (sendes til høring) 

 Værdiregelsæt 

 Planlægningen skolebestyrelsens årsberetning 

 Skolebestyrelsesvalg 2020 

 Nationale trivselsmålinger 2019 ???????? 
Resultat fra trivselsmålingerne i foråret (årgang & fase) 

 Drøftelse af timefordelingsplanen 2020/2021 (sendes til høring) 
 

26.3.2020 
 

 Forandringsmodel 2019 

 Skolebestyrelsens tilsyn: 
Undervisningen i modtagelsesklasserne, delintegrering i 
almenundervisningen og udslusning til distriktsskoler. 
Tosprogskonsulent Jette P. Jacobsen deltager. 

 Skolebestyrelsens tilsyn: 
Fravær – lovligt/ulovligt 

 Godkendelse af klassedannelse 2020/2021 

 Godkendelse af timefordelingsplanen 2020/2021 



  
 

 

Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle 

… 

 Godkendelse af budget 2020 for HKS (skole og SFO) 

 Skolebestyrelsens årsberetning 

 Økonomirapport (Nettorapport) 

 
1.4.2020 

 
Skole-

bestyrelsens 
årsberetning 

 Kl. 18.30 – 20.30: skolebestyrtelsens årsberetning  

 Emne: Kommunikation  
Om elevernes sprog og hvordan vi kommunikerer med hinanden 

11.5.2020 
 Skolebestyrelsens tilsyn: 

 Evaluering af årsberetningen 2020 

 
23.6.2020 

 Evaluering af skolebestyrelsens arbejde i indeværende skoleår 

 Årsplan for skoleåret 2020/2021 

 Økonomi – Nettorapport 

 Skoleårets planlægning  

 Skolebestyrelsens bemærkninger til elevskemaer 

 
Venlig hilsen 
 
        Lars Schmidt  Karsten Hansen 
Skolebestyrelsesformand      skoleleder 


