
Årsrapport for 2016: 
 
Årsrapport for stiftsudvalg: HASK (Haderslev Stifts Skoletjeneste) 

 

Møder i løbet af 2016: HASK mødes 1-2 gange ugentligt på Pædagogisk Center i Kolding. 

 

Derudover er der afholdt 2 møder med Bestyrelsen for HASK,… bl.a. 

foranlediget af tilgang af nye bestyrelsesmedlemmer, en overgangsordning 

med konstitueret bestyrelsesformand (Grete Wigh-Poulsen), samt ny 

bestyrelsesformand (Torben Hjul Andersen). Desuden er der afholdt et møde 

mellem HASK og Torben Hjul Andersen i forbindelse med hans overtagelse 

af bestyrelsesformandsposten.  

 

Netværksmøder med medarbejderne fra de enkelte provstiers skoletjenester (3 

– 4 møder årligt).  

 

2 møder med trykkeri i forbindelse med trykning af materialer. 

 

1 møde med Birthe Jørgensen i forbindelse med oprettelse af ny hjemmeside 

for HASK 

  

Mål for 2016: Målene for 2016 var:  

 at styrke forbindelsen og samarbejdet mellem provstiernes 

skoletjenester,  

 at udvikle nye materialer (både lokalt og i Landsnetværksregi) og  

 at synliggøre HASK og materialerne i HASK.  

--- 

 Samarbejdet mellem provstiernes skoletjenester er søgt styrket ved at 

etablere arbejdsgrupper og arrangere flere netværksmøder. Ligeledes 

overvejes det at forøge deres varighed med henblik på at skabe bedre 

mulighed for erfaringsudveksling samt drøftelse af faglige spørgsmål.  

 Der er sket en del udskiftning i HASK’s materialesamling, hvor flere 

materialer er kommet til.  

 Synliggørelsen består bl.a. i den nye hjemmeside (under Stiftets 

hjemmeside), samt i den øgede elektroniske tilgængelighed til 

materialerne. Hertil kommer den synliggørelse, som iværksættes lokalt 

i de enkelte provstier. Og endelig er kommissoriet for HASK blevet 

udbygget i forhold til tidligere.   

 

Arrangementer i årets løb: Disse har primært bestået i møder i Landsnetværket.  

 

Større beslutninger: En øget digitalisering i forbindelse med materialeudbud.  

Konkrete beslutninger om udvikling af bestemte materialer. 

Overvejelser over HASK, Skole-Kirke samt materialer i fællesskab med den 

ny bestyrelsesformand og de nytilkomne bestyrelsesmedlemmer.  

 

  

Mål for kommende år: En intensivering af udviklingen af materialer, med henblik på at få udbygget 

HASK’s samlede materialeudbud.  

Et øget samarbejde i vores Skoletjeneste-netværk.  

 

Planlagte arrangementer 2017: Landsnetværksmøde i Løgumkloster i maj.  

 

Budget for 2017: Som de foregående år 

Budget for 2018: Som de foregående år 



  

Medlemmer af udvalget: Lisbeth Frandsen Mindested (på barsel frem til feb. 2017). 

Henrik Vestergaard Jørgensen 

Kirsten Østergaard (ansat frem til 2017 i et barselsvikariat for Lisbeth 

Frandsen Mindested) 

---- 

Bestyrelsen:  

Torben Hjul Andersen , domprovst, formand for bestyrelsen 

Ib Hansen (tidl. børne- og uddannelsesdirektør i Kolding) 

Niels Henrik Holdt Madsen, lærer på Kongehøjskolen, Aabenraa 

Jette Claudi Heller, medlem af provstiudvalget i Hedensted Provsti 

 

 

Årsrapport udfærdiget af: 

 

Kirsten Østergaard og Henrik Vestergaard Jørgensen 

 

Dato: 16. januar 2016 


