
 

 

Samarbejdsbestemmelser for parskolerne 
Aale Hjortsvang Skole og Rask Mølle Skole 

  

 

Vedtaget på fælles SB-møde mellem Åle Hjortsvang og Rask Mølle skoler den 23.01.2006. Ændret 22.04.2104 21.1 

 
  

1. I fagene på 1. – 6. klassetrin deltager faglærerne fra begge skoler i de fagudvalgsmøder, der 

afholdes på Rask Mølle skole hvert år.                                           RMS indkalder. 

                                                                                                               
 

2. På 6. trin inviterer eleverne på de 2 skoler hinanden til generalprøver på deres skuespil i 

forbindelse med skolernes respektive skolefester.  R MS/ AaH skole 
 

3. På 6. trin mødes klasselærerne og skolelederne senest i december måned for at forberede 

overlevering af elever til 7. trin, og diskuterer den kommende klassedannelse. Den endelige 

klassedannelse meddeles fra Rask Mølle den sidste uge af skoleåret. Inden klassedannelsen 

chips-testes alle elever på initiativ fra RMS.  

        R MS indkalder. 
 

4. I juni måned mødes de afgivende lærere med de kommende lærere til et overleveringsmøde, 

som finder sted på Rask Mølle skole.     RMS indkalder. 
 

5. I september måned på 7. trin mødes klasselærere for 6. klasse på Åle Hjortsvang skole med 

de lærere, der nu på 7. trin er klasselærere for de sammenbragte elever. Formålet er en 

evaluering af det faglige og sociale i forhold til overgangen fra AaH til RM.   

RMS skole indkalder. 
 

6. I øvrigt opfordres lærere og forældre til et bredt samarbejde. Det er vigtigt altid at tænke på 

om det, man laver i sin klasse også er noget, man på den anden skole kunne have interesse i. 

        Lærere og forældre     
 

7. Skole-intra bruges i kommunikationen mellem klasser, elever og forældre. 

        R MS/ AaH skole 
 

8. Skolerne planlægger studieuge/emneuge før efterårsferien, så årgangene kan bruge dem til 

eventuelle fællesarrangementer.    Skoleledernes opgave.  
 

 

9. Skolerne skal i størst muligt omfang orientere hinanden om nye tiltag. 

                                                                                                        Skoleledernes opgave.      
 

10. Skolebestyrelserne har hvert år senest i marts et fællesmøde. De møder skal fortrinsvis bruges til 

temaarrangementer - evt. med oplægsholder udefra.   

 
Præcisering af faggruppesamarbejdet 
 

 I august måned sender Aale Hjortsvang Skole planlægningskalenderen til Rask Mølle Skole. 
 

 Herefter udarbejder Rask Mølle Skole et forslag til placering af faggruppemøderne, og de 

sendes til Aale Hjortsvang Skole. 
 

 I september udveksles navne/maillister på faggruppeformænd/kontaktpersoner. 
 

 oktober kontakter faggruppeformændene på Rask Mølle Skole kontaktpersonen på Aale 

Hjortsvang skole med henblik på at få udarbejdet en fælles dagsorden. 
 

 14 dage før mødet udsendes den endelige dagsorden til alle de implicerede lærere. 
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