
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Torsdag den 1. november 2018 på personalerummet kl. 19.00 

 

 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Anders Winding, Helle Serve, Helle Sværke, Klavs Heltoft, Majken Nørregaard Hansen, Ole 

Skov, Susanne Molboe, Søren Marcussen; Irene Bak, Søren Munkedal, Maria Rahimi, Malene 

Flensted Dideriksen, Iben Bøtker, Tanja Marcher Noe 

Afbud fra: Kim Pretzmann Olesen 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Små bemærkninger, som er rettet. Godkendt. 

 

4. Nyt fra elevrådet. 

• Skolens anti-mobbestrategi er blevet diskuteret i elevrådet, som finder den grundig og 

fyldestgørende. Der er dog ikke nogen specifik strategi for digital mobning. Det ønskes.  

Der foreligger et skriv, som tidligere har været lavet omkring ”opførsel” på nettet. Det 

vil blive fundet frem og opdateret. Punktet sættes på dagsordenen igen senere. Det er 

ikke elevrådets opfattelse, at der foregår meget digital mobning på skolen, men ledelse 

og medarbejdere konstaterer, at det forekommer, så det er en god idé med en strategi 

herfor.  

• Falafler i kantinen har fungeret godt, ikke stort salg, men tilfredshed med produktet. 

• Faldunderlag/kunstgræs på bandebanen ved kantinen ønskes. Der er nu flisebelægning. 

Det er et dyrt og ikke helt realistisk projekt for indeværende. I stedet for at renovere på 

den gamle bandebane kunne det være ønskeligt at etablere en helt ny, da der er meget 

”run” på netop bandebanerne. Med til overvejelserne bør også være den lille bane, som 

de små bruger, og som egentlig er et vandbassin. Den tænkes omlagt. Det påpeges dog, 

at den p.t. kun er attraktiv for de små, og det er vigtigt, at de har et sted, hvor ikke de 

store elever kræver pladsen. Der tænkes videre og undersøges priser. 

• Der er nedsat juleudvalg, der står for julekonkurrence blandt eleverne. 

Opfølgning på punkter fra sidste møde: 

• Ekstra vandautomat. Klavs har undersøgt prisen på en vandautomat magen til den, vi 

allerede har. 20.000 kr. + ca. 5000 kr. i årligt vedligehold. En mere holdbar model, som i 

højere grad vil kunne holde til den hårdhændede behandling, vil koste op til 50.000 kr. 

Det er urealistisk dyrt, men vi har været så heldige at få en foræret fra det tidligere 

center 10. Der skal blot findes en placering til den. 

• Hynder til stolene i udskolingen. Emnet er endnu ikke behandlet. Alternativt foreslås det, at 

hynder produceres som et skole-/elevprojekt i håndværk og design. Desuden vil 

elevrepræsentant Malene undersøge et produkt, hun har hørt om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Meddelelser. 

• Ole har undersøgt den økonomiske mulighed for fremtidig udbygning, idet elevtallet er 

støt stigende og allerede har pladsmangel og forudser at få det i endnu højere grad, da vi 

sandsynligvis får 2 klasser mere næste skoleår. Hasle Skole er dog ikke prioriteret i de 

14 mio., der er afsat til udbygning af kommunens skoler, da behovet er større andre 

steder. Vi må selv finde løsning på pladsproblemet indtil videre.  

Til næste møde sættes et ”byggepunkt” på dagsordenen.  

• I uge 45 og 46 er der skoleuger med ca. 90 børnehavebørn. 

• Cykelstativer: Der er ved optælling på en solskinsdag konstateret 150 ledige stativer, så 

problemet er ikke manglende stativer, men måske nærmere manglende info om, at 

overvågningen dækker et større område, end mange børn og forældre tror. Iben vil lave 

oplysende opslag herom på en af områdets facebookgrupper, hvor dette emne bl.a. bliver 

diskuteret. Herudover foreslås at lave bedre skiltning om, at der videoovervåges.  

• Opfordring fra Iben til at bestille gratis refleksveste via Trygfonden til eleverne – bl.a. til 

brug, når de er på tur.  

 

6. Tilbagemelding fra Vestbyskolemødet d. 24/10 

 

Godt møde på Sødalskolen skolebestyrelserne imellem. 

Vestbyproblematikken i forhold til skolepolitikken blev diskuteret. Hvad kan vi gøre? Hvilket 

samlet budskab kan vi sende til politikerne? Hvad mener vi? Hvordan vil vi gerne inddrages? 

Vigtigt at adskille social- og boligpolitik fra skolepolitik. Der er lagt op til, at kun 

bestyrelsesformændene snart mødes igen. Her skal holdninger sammenskrives, og der skal 

findes en strategi for, hvordan og ad hvilke kanaler budskaberne skal formidles/distribueres. 

Anders sender referatet fra mødet ud til skolebestyrelsen. 

 

7. Tilbagemelding fra beboermødet om etablering af supermarked ved Herredsvej d. 25/10 

 

Aktionsgruppen Stadionparken, der stod bag beboermødet, havde gjort et virkelig godt og 

grundigt forarbejde. Juridisk er der desværre ikke noget til hinder for at etablere et supermarked, 

men ingen kom med positive tilkendegivelser ift. projektet. Hasle Fællesråd er også imod. 

Der er borgermøde den 19/11 om sagen - et møde, hvor kommunens sagsbehandler skal 

opsamle borgernes holdning til projektet. 

 

8. Evaluering af forsøg med vegetarmad i kantinen 

 

Aftalen var én ren vegetardag om måneden, men efterspørgslen på kød var for stor, så 

vegetarretten (pandekage med falafel) blev i stedet et alternativ til kødretten. Ifølge kantine 

udgjorde vegetarretten ca. 10% af salget den dag. Der var lavet smagsprøver. Der vil fremover 

også blive forsøgt med pita m. falafel, og der satses nu på en dag om ugen med fokus på 

vegetarretter. Elevrådet laver opslag til kantinen, der reklamerer for vegetarretten. 

Nøddesnacks smagsprøver uddeles, og det diskuteres, hvorvidt produktet skal føres i kantinen. 

Det bliver efter diskussion og inddragelse af skolens kostpolitik nedstemt ved afstemning. 

 

9. Overblik over kommende møder og hvem fra SB, der kan/vil deltage i dem? 

13/11 dialogmøde med rådmanden (tema: digital dannelse) SB vælger ikke at indsende 

spørgsmål på forhånd. Søren Munkedal deltager, hvis det kan stemme overens med 

privatkalenderen. 

19/11 Borgermøde vedr. supermarked i hallen på Hasle Skole kl. 19:00 (Ole, Anders, Helle 

Sværke og Tanja deltager) 

21/11 Orienteringsmøde på skolen for potentielt kommende skolestartere 19/20. Iben 

deltager fra SB. 

 

 



 

 

10. Orientering om Børn og Unges satsning på Stærkere Læringsfællesskaber 

Udskydes til januar-mødet.  

 

11. Julefrokost – særlige præferencer? 

SB har tillid til, at Ole finder noget godt.  

 

12. Eventuelt. 

• Et større fokus/opmærksomhed på den pædagogiske proces i det ellers udmærkede 

projekt Børn, Unge og Sorg på motionsdagen ønskes, hvis det eller noget lignende skal 

gentages. Det oplevedes fra forældreside, som om der blandt børnene gik rigtig meget 

konkurrence i, hvem der kunne donere mest, og det var uheldigt. 

• Socialt pejlingsarrangement og SFO-show ligger på samme aften 8/11. Det henvender 

sig for nogles vedkommende til de samme forældre. Det er et uheldigt sammenfald, men 

står ikke til at ændre. 

 

 

Referent: Marianne Sønderstrup 

 

 

 

 

 

 

 

 


