
Referat konstituerende møde i skolebestyrelsen 
 

Tirsdag den 4. september 2018 på personalerummet kl. 19.00 

 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Irene Bak, Helle Serve, Helle Sværke, Iben Bøtker, Kim Pretzmann Olesen, Susanne Molboe, 

Søren Munkedal, Michael Toftdal (formand SFO forældreråd), elevrepræsentanter Malene 

Flensted Dideriksen, Maria Rahimi, Ole Skov, Klavs Heltoft, Dorte Bach, Søren Marcussen, 

Tanja Marcher Noe, Anders Winding, Ditte Løvbjerg 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Godkendt 

 

4. Valg af formand 

Anders Winding genvalgt 

 

5. Vedtagelse af forretningsorden 

- gældende forretningsorden vedhæftet 

Det fremgår af §4 stk. 2, at dagsorden til møder udsendes senest 2 dage før. Det opleves som 

sent, men almen praksis er, at dagsorden + bilag udsendes i god tid – ca. 1 uge før mødet. 

Forretningsordenen vedtages.  

 

6. Valg af næstformand 

Kim Pretzmann Olesen genvalgt 

 

7. Nyt fra elevrådet. 

Ønske om bedre vegetaralternativer til kantinen – ikke ment som blot retter uden kød, men at 

nogle af de retter, der laves med kød også laves med et køderstatningsprodukt som f.eks. tofu 

eller falafel.  

Det foreslås at tænke bæredygtighed og klima ind i evt. lancering af nye vegetarretter. Vores 

kantine er en minikantine, hvor maden ikke må fabrikeres fra bunden, så det sætter nogle 

begrænsninger. Klavs undersøger mulighederne. 

 

8. Meddelelser. 

Lykkeskolen er lukket, og der har været spænding omkring fordelingen af deres elever. 

Vi har modtaget 7-8 elever fordelt på forskellige årgange, og det har været uproblematisk.  

 

Hvad sker der med hallen?: 

Gammel sag omkring energibesparende A+ projekt. Vinduer skal blændes af og isoleres ift. 

energibesparelse. Pludselig var der penge til projektet. Det blev skolen ikke informeret om, men 

i sommerferien blev Teknisk Service her på skolen kontaktet af ingeniører, at de skulle i gang 

efter sommerferien. Det stod ikke til at ændre. Uheldigt og beklageligt, da aktivitet i hallen for 

nylig har været aflyst pga. ny gulvbelægning. Projektet forventes færdigt ultimo september.  

Det bliver fra forældreside bemærket, at håndværkerne ikke er for gode til at skærme af. Men 

den afspærring, der trods alt er, betyder, at der er meget lidt plads til børnene, som er nødt til at 

færdes på fortovet både til fods og på cykel. Det skaber kaotiske tilstande i en forvejen kaotisk 

morgentrafik. Ledelsen går forbi og kigger på situationen. Forslag om at lægge køreplader på 

græsset og tillade at cykle/gå den vej indtil projektet er afsluttet.  

 



Høringssvar – forsøgslukning af Stagehøjvej/Høgevej 
Formanden har sendt høringssvar på bestyrelsens vegne til forvaltningen, byens anvendelse. 

Samt til de ansvarlige rådmænd, Benyamin Simsek og Thomas Medom. Høringssvaret er 

rundsendt til SB medlemmer. 

 

9. Skal suppleanterne på mail-listen, så de modtager dagsordener og referater? 

Ja. Dermed er suppleanterne altid velkomne til at deltage i SB møder. 

 

10. Drøftelse af sparekatalog – herunder ”Forslag til ændring af samarbejde, ledelse og 

organisering af Børn og Unge” – herunder udarbejdelse af et høringssvar. 

(MED-udvalgets svar vedhæftet) 

 

Der diskuteres ud fra et udkast lavet af formanden – opstillet med de 18 underpunkter, som de 

fremgår i selve sparekataloget. Kommentarer fra diskussionen tilføjes. Det udvidede notat 

rundsendes til SB.  

Der mindes om, at hvis vi forkaster spareforslagene, så præsenteres vi alligevel for  

besparelserne i form af rammebesparelser. Der argumenteres for, at det er en fordel at få  

rammebesparelser fremfor besparelser på områder, der er centralt bestemte. Det giver den 

enkelte skole frihed til selv at prioritere, hvor det gør mindst ondt.  

Det understreges, at det er vigtigt, at de første 3 linjer i SB’s høringssvar indeholder de 

væsentligste pointer, da der er fare for, at det hele ikke nærlæses. 

 

Processen fremadrettet er som følger:  

1) Skrivegruppe 1 mødes hos formanden mandag d. 10/9 kl. 19 (Haslehøjvej 27). Målet er at 

blive så færdige som muligt med høringssvar 1, der skal sendes senest 12/9 kl. 12. 

2) En bredere kreds af SB mødes på skolen i mødelokalet på kontorgangen onsdag d. 12/9 kl. 

19. Målet her er, at forholde sig til det/de besparelsesforslag, der formentlig fremlægges 5/9 

(Høringssvar 2, frist 16/9). 

 

11. Fastsættelse af SB mødedatoer 

3/10, 1/11, 10/12 (start kl.18 - julefrokost), 8/1, 20/2, 18/3, 25/4, 21/5, 19/6 

 

12. Eventuelt. 

• Problematikken vedr. planlagt supermarked på hjørnet af Ringvejen og Herredsvej og deraf 

usikker skolevej vil blive taget op på fremtidigt SB møde 

• Efter indsendelse af høringssvar holder formanden møde med formanden for Dagtilbud 

Hasles bestyrelse. 

• Møde på Samsøgades skole torsdag? – ingen deltagere fra Hasle Skole. 

Formanden modtager mange mails og invitationer til diverse møder, og det er langt fra 

muligt at deltage i dem alle.  

  

 

 

Referent: Marianne Sønderstrup 


