
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Onsdag den 3. oktober 2018 på personalerummet kl. 19.00 

 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Anders Winding, Dorte Bach, Helle Serve, Helle Sværke, Klavs Heltoft, Malene Flensted 

Dideriksen, Majken Nørregaard Hansen, Ole Skov, Susanne Molboe, Søren Marcussen 

Forsinket: Irene Bak, Søren Munkedal, Tanja Marcher Noe  

Afbud fra: Maria Rahimi, Kim Pretzmann Olesen, Iben Bøtker 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Godkendt 

 

4. Nyt fra elevrådet. 

• Lyskontakter på toiletterne på 200 fløjen er skiftet til nogle, man ikke skulle kunne 

betjene manuelt. Det kan dog med vold lade sig gøre, hvilket er til gene, når lyset 

slukkes, mens nogen opholder sig på toilettet.  

Klavs snakker med Teknisk service om det og ser, om en løsning kan findes.  

• Nye skolemøbler: Udskolingen føler sig forbigået i forhold til udskiftning af 

skolemøbler. De ved, det er dyrt og sikkert urealistisk, at de får nye møbler, men kunne 

som minimum ønske sig stolehynder, som dem, de har i visse klasser på mellemtrinnet. 

Der redegøres for skolens plan for indkøb af skolemøbler. Èn klasse pr. år får nye 

møbler. Der er startet nedefra og nået til 6. klassetrin. Klavs kigger på prisen på 

stolehynder og arbejder på, at dette ønske imødekommes.  

• Der ønskes flere cykelstativer ved cykelparkeringen. 

Ønsket har været udtrykt før, og skolens ledelse undersøgte i den forbindelse behovet. 

Ved besigtigelse af parkeringen kunne det konstateres, at der var ledige cykelstativer – 

dog længere væk fra indgangen. Det giver anledning til tvivl om det reelle behov. Det 

vurderes, at der er to grunde til, cyklerne klumper sig sammen tæt på indgangen og 

efterlader ledige cykelstativer længere nede: 1. Magelighed og 2. Ønsket om at parkere, 

hvor der er kameraovervågning. Der er tidligere søgt om tilladelse til at 

kameraovervåge et større område, men uden held. Måske skal dette forsøges igen. 

• Endnu en vandautomat ønskes. 

Problematisk på flere måder – både i forhold til placering af den, da der er meget 

svineri omkring den og ligeledes ved vi fra den eksisterende, at det er meget 

ressourcekrævende at vedligeholde den, da den får en hårdhændet behandling og ofte 

går i stykker.   

• Spørgsmål: Hvorfor er 5. klasse flyttet op til udskolingseleverne?  

Fordi man har ønsket, at alle 5. klasserne skulle være placeret tæt på hinanden, og det 

var sådan det logistisk kunne gå op. 

• Er anti-mobbestrategien blevet drøftet for nylig?  

Det bliver den jævnligt i SB, men SB vil meget gerne høre elevernes mening om og input 

til den og foreslår, at de tager den op til behandling i elevrådet og derefter vender 

tilbage til SB. 

 

 

 

 



5. Meddelelser. 

 

• Vegetarretter i kantinen: Klavs har holdt møde med kantinepersonale og elevråd og 

fundet konkrete forslag til vegetarretter som afprøves over en periode. Det afklares efter 

prøveperioden, om der er kundegrundlag til, at retterne bliver en fast del af menuen.  

• Arrangement d.d. om børn, unge og sorg for mellemtrin og udskoling affødte en 

voldsom reaktion fra især mellemtrins-børnene, hvor mange blev berørte, kede af det og 

græd. De to oplægsholdere havde ikke oplevet en sådan reaktion før. Det blev 

efterbearbejdet i klasserne efterfølgende og landede godt. Enighed om, at det er helt fint 

som skole også at tage fat i emner, som berører følelsesmæssigt. Dorte har skrevet ud til 

forældrene og opfordret til at tale med deres børn om dagens oplevelse. 

 

6. Evaluering af forløbet omkring spareforslaget 

- Kan og skal skolebestyrelsen handle yderligere ift. udsigten til besparelser på adm. ledelse? 

 

Det er den generelle opfattelse, at løbet er kørt. Det er ikke sandsynligt, at der ændres i det 

indgåede forlig, og en ny struktur af de administrative fællesskaber bliver således en realitet. 

Man vil snarest udnævne en kontorchef, der skal være med til at forme processen omkring de 

nye fælles administrationer. Det er stadig meget ukonkret. Antallet af administrative ledere 

bliver halveret, hvilket vil sige ca. 2 skoler pr. administrativ enhed. Man er fra politisk side 

interesseret i at centralisere administrationen og ensrette den for alle kommunens skoler ved at 

lægge den ind under Børn og Unge i stedet for decentralt på skolerne, som det er nu. SB tænker 

således i, hvordan de kan imødegå de fremtidige ændringer på bedst mulig måde. Skal der 

opslås en stilling på en afdelingsleder? Kan der argumenteres med vestbyproblematikken, at det 

vil være en dårlig idé at sammenlægge administrationer her. Er der noget lovmæssigt i det ift. 

SB’s ansvar/forpligtelser i forhold til budgetter og økonomi? 

Der nedsættes et udvalg under punkt 11. 

 

7. Borgermøde i aulaen d. 25/10 kl. 19-21 på initiativ af Grundejerforeningen Stadionparken vedr. 

opførelse af supermarked ved Herredsvej og betydningen for sikker skolevej. 

- Herunder afklaring af Skolebestyrelsens holdning til en evt. etablering af supermarked på 

Herredsvej. Hvem fra skolebestyrelsen kan deltage i mødet? 

 

Vi skal som skolebestyrelse udtrykke stor bekymring for den øgede trafik omkring et i forvejen 

trafikbelastet kryds Herredsvej/Ringvejen. Stephan Sørensen (direktør for Reitan 

Ejendomsudvikling og repræsentant for Rema 1000), som Anders, Kim og Ole holdt møde med 

før ferien bedyrer, at det ikke vil skabe ekstra trafik, men almen logik sår stor tvivl om den 

påstand.  

Ud fra en sikker skolevejsbetragtning og en bekymring for markant øget trafikmængde er SB 

modstandere af etablering af et supermarked på Herredsvej. Helle og Anders deltager i 

borgermødet 25/10 og udtrykker dette synspunkt.  

Der udtrykkes ønske om at arbejde mere fremadrettet med sikker skolevejsudfordringen.  

 

8. Dialogmøde med rådmanden 13/11 

Flere fra SB tilkendegiver, at de ønsker at deltage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Evaluering af Åben Skole 29/9 

 

Fantastisk vejr. Fantastisk arrangement. God opbakning og mange mennesker - for mange i 

forhold til pladsen! Arealet til arrangementet bør udvides. Ros til de forældre, der i 

udskolingsklasserne fortalte om deres job. Der mangler dog klarhed over, hvem der har ansvaret 

for opgaven med at rekruttere forældre til formålet. Det endte med at være udskolingslærerne, 

der stod med det, men oprindeligt påtog SB sig opgaven, og SB lover fremover at være mere 

skarpe på organiseringen af disse oplæg. Måske skal det placeres på et andet tidspunkt, da 

forældrene jo også gerne vil deltage i deres egne børns aktiviteter til Åben Skole. 

 

10. Evaluering af Risagers millioner til løft af fagligt svage børn – hvordan gik det på HS? Er vi 

fortsat med? 

 

Vi nåede ganske som forventet ikke i mål. Vi vidste, at det med den pågældende målgruppe 

ville være umuligt at reducere andelen af elever, der fik under 4 i matematik og dansk med 5 

procentpoint i forhold til baseline på 34,49 %. Baseline indikerer den andel af elever, der 

baseret på en gennemsnitsberegning af afgangskaraktererne på Hasle Skole over en 3-årig 

periode, ikke har opnået karakteren 4 i matematik og dansk. Det glædelige er dog, at 9AB på 

trods klarede sig markant bedre end forventet til afgangsprøverne og præsterede nogle fine 

resultater i alle fag. Vores indsats har tilsyneladende givet pote. Der blev arbejdet på flere 

parametre, bl.a. to lærere i alle timer, obligatorisk eksamenslæsning på skolen, øget 

forældresamarbejde. Skolen er stadig i proces med, hvordan indsatsen gribes bedst muligt an. 

Det diskuteres også, hvorvidt vi skal sætte ind på et tidligere tidspunkt. 

Vi er stadig med i indsatsen. For at kunne hæve puljepengene næste år, skal vi så reducere med 

10 procentpoint i forhold til vores baseline. 

 

11. Henvendelse fra formanden for skolebestyrelsen på Gammelgårdskolen. (bilag) 

SB vil gerne deltage og synes, det er et godt initiativ. Ole, Søren Munkedal og Helle Sværke 

kan sandsynligvis godt deltage både den 10/10 og 24/10, som er foreslået. Anders skriver 

tilbage til skolebestyrelsesformand Andreas fra Gammelgårdsskolen. 

 

Fortsat fra punkt 6: En arbejdsgruppe nedsættes til at arbejde videre med håndtering af 

besparelse på fællesadministration, bestyrelsessamarbejde i vest-byen og sikker skolevej. 

Anders, Tanja og Majken holder møde tirsdag 9/10 kl. 19-21 hos Anders (Haslehøjvej 27) 

 

 

12. Eventuelt 

Anders arbejder fortsat med den røde tråd imellem Dagtilbuds bestyrelse og Skolebestyrelse 

sammen med Dagtilbuddets bestyrelsesformand.  

  

 

Referent: Marianne Sønderstrup 


