
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Mandag den 10. december 2018 i mødelokale 1 kl. 18.00 

 

 

 

 

 

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, Kim Pretzmann Olesen 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat 

Rettelse: Tanja deltog ikke i borgermødet 19/11. Ellers godkendt. 

 

 

4. Nyt fra elevrådet 

Kantinen: 

Kasserne fylder meget i kantinen. Der er for lidt plads og ikke så indbydende. Der mangler 

noget mere bordplads, hvor man kan sidde og spise. (Ligesom det har været tidligere)  

Nyt brød i kantinen ønskes for forandringens skyld. Shawarma ønskes tilføjet menuen. Hætter 

til kantinepersonalet - der er fundet hår i maden.  

Generelt ønske om større kantine – både mere plads og et større køkken, så der kan laves mad 

fra bunden.  

Elevrådet ønsker at foretage en undersøgelse blandt eleverne, så skolen kan få indblik i 

behov/ønsket. 

Skolens kommentar: Det er ikke realistisk med en større kantine. Kantinen giver i forvejen 

100.000 kr. i underskud pr. år, som skolen dækker. 

Der vil blive kigget på alternativ til det nuværende brød, men der er ikke mange 

valgmuligheder, når det skal være fiberrigt og ikke for groft udseende.  

På pigetoilettet i 200 fløjen er der klasket vådt toiletpapir på væggene og i loftet, og der har 

ligget en bunke vådt toiletpapir på gulvet i 3 dage. Fra forældreside udtrykkes chok over 

elevernes adfærd efter selv at have besigtiget toilettet. Det er umuligt at få det størknede 

toiletpapir af og kan ikke forventes at blive gjort af den daglige rengøring. Det tenderer 

hærværk. Det bemærkes, at elever bør gøres opmærksom på, at hærværk er strafbart. 

Skolens kommentar: Toiletproblematikken er evigt tilbagevendende, og det forsøges konstant 

udbedret. Lige nu overvejes toiletpapirdispensere, som giver mindre mængde af toiletpapir. Der 

bliver kigget på det aktuelle problem sammen med Bjarne.  

Elevrådet bedes i øvrigt selv tage diskussionen op, komme med evt. løsningsforslag og forholde 

sig til, at soignerede toiletter og en pæn skole generelt er et fælles anliggende, som alle elever 

må tage medansvar for.  

Knager og elevskabe. 5b har fået skabe (elevlockers). 5a vil også have. Elevrådet savner en 

mere tydelig retningslinje for, hvornår man må få skabe. Der ønskes knager ved alle 

klasselokaler. 

Nye valgfagsønsker: e-sport, yoga, kampsport, sløjd, engelsk, matematik, fitness.  

Skolens kommentar: Der arbejdes allerede med mulighederne for nye valgfagstilbud. 

Vandautomat: Der ønskes engangskrus ved den nye vandautomat 

Optegning af firkanten i skolegården ønskes. Det bliver gjort. 

Karakterer i Min Uddannelse er ikke synlige for eleverne. De skal have forældrene til at logge 

ind med nem-ID for at se dem. Det er muligt at se karaktererne i Min Uddannelse, men der er 



en overførselstid på nogle dage, så derfor er de ikke nødvendigvis synlige lige efter de bliver 

frigivet. 

Fritidsjobs i skolepatrulje og på bibliotek: Attraktive jobs, som de elever, der får dem, ofte 

holder fast i, hvilket hindrer andre i at få chancen for at komme i betragtning. 

Siddepuder: De er bestilt via indkøbsaftale og er kommet, men er af nogle blevet vurderet for 

lette. De skal dog prøves af i klassen. Evalueringen må vise, om nye skal indkøbes.  

 

5. Meddelelser 

Dorte Bach er efter ca. 4 ugers sygemelding med brækket skulder og forslået ben så småt på vej 

tilbage.  

 

6. Perspektiver vedrørende udbygning og modernisering 

Kommunikation imellem Ole Skov og Lene Vestervang (projektleder i Planlægning B&U) 

viser, at vi ikke er medtænkt i forhold til udbygning og modernisering. Vi må vente.  

Ifølge prognosen er antallet af skolestartere for nedadgående i de kommende år. Men 

virkeligheden kan med stor sandsynlighed vise sig at være anderledes. F.eks. siger prognosen, at 

vi får 72 elever i 0. klasse i 2019. (Referentens bemærkning: Faktum er, at vi har 116 

distriktsbørn til skolestart 2019. D.d. har i alt 79 ønsket Hasle Skole, heraf 64 af ”vore egne”. 17 

har ønsket anden skole end Hasle Skole, og 35 mangler stadig at afgive ønske). 

Det er skoleledelsens mangeårige erfaring, at forvaltningen er umulig at rokke med i forhold til 

prognosen, selvom virkelighedens tal viser noget andet.  

 

7. Status på initiativer og mødeaktivitet siden sommerferien 

• Formanden ønsker, at der arbejdes med en udvidet beskrivelse af Hasle Skole, så vi 

bliver endnu skarpere på, hvad vi er gode til udover at være musikprofilskole.  

• Høringssvaret vedr. Rema 1000 sagen er sendt, og vi kan kun afvente, hvad der sker.  

• I Mødet på Tilst Skole om flytning af de administrative ledere (jf. 

byrådsbeslutning/spareøvelse) deltog Helle og Klavs i, men de har ikke hørt noget siden.  

Klavs ved endnu ikke noget om sin stilling. P.t. er et analysearbejde i gang, hvor man vil 

se på hvordan hhv. administration og skoleledelse er opbygget på de forskellige skoler.  

• Søren Munkedal var til dialogmøde med Rådmanden, hvor han fremførte vores sag i 

forhold til de kommende strukturændringer.  

• Tanja har deltaget i interview vedr. intra (studerendes undersøgelse) 

• Søren er i udvalg, der arbejder med formulering af spørgsmål til 

forældretilfredshedsundersøgelsen. Han modtager gerne input. 

 

8. Eventuelt. 

Søren Munkedal opfordrer til at offentliggøre det flotte resultat fra elevtrivselsmålingen vedr. 

Hasle elevers lyst til at lære set i lyset af den seneste tids mediefokus på folkeskoleelevers 

kedsomhed. 

Det er bemærket, at det nye tagpap på hallen ikke er svejset ordentligt på. 

 

 

Referent: Marianne Sønderstrup 


