Referat af møde i skolebestyrelsen
Onsdag den 20. februar 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, Irene Bak, Søren Munkedal, Maria Rahimi, Malene Flensted
Dideriksen, Iben Bøtker, Tanja Marcher Noe, Kim Pretzmann Olesen
Tanja Marcher Noe fra 19:05
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med bemærkning om, at punkt 12 ikke er presserende og kan udsættes.
3. Godkendelse af referat af seneste møde.
Godkendt
4. Nyt fra elevrådet.
• Der spørges til lokalefordeling næste skoleår. Kommentar fra skolen: Intet er besluttet
endnu.
• 9B trives i naturfagslokalet.
• Elevrådet har lavet forslag til fordeling af multibaner i frikvartererne. Der ophænges
skilte ved banerne. Kommentar fra skolen: Bjarne har skaffet en gratis multibane fra
Center 10, som teknisk service også servicerer. Planen er at placere den over det
nuværende regnvandsbassin.
• Ikke stor tilfredshed med de hynder, der har været afprøvet. Der undersøges på
eksisterende hynder fra lokale på 200 gangen.
5. Meddelelser.
Vores skole ligger p.t. i en visitationszone.
6. Orientering om fælles brev fra vestbyskolerne til politikerne (bilag medsendes).

Brevet er nu sendt. Det er bestyrelsesformanden fra Gammelgårdsskolen, som har været primær
pennefører. Det opleves som velskrevet.
7. Orientering om status på spørgsmålet om Rema 1000 på Herredsvej/Staghøjvej.
Der har været i alt 105 høringssvar, hvoraf kun ét var positivt. Der er lavet en fin
sammenfatning af argumenterne fra høringssvarene, men processen med projektet kører videre.
Der arbejdes på at lave nogle mere tilfredsstillende trafikløsninger.
Der går rygter om, at kommunen påtænker lukning af Herredsvej ved Ringvejskrydset. Der er
dog ikke kommet nogen officiel udmelding desangående.
SB foretager sig ikke noget p.t., men følger med i processen og forholder sig afventende.
8. Kort orientering om/drøftelse af episoden med fyrværkeri-udkastning.
Det blev på dagen for hændelsen identificeret, hvor fyrværkeriet kom fra af en gruppe piger,
som mente at have set en flok drenge sende det afsted. Disse drenge blev kaldt til samtale og fik
læst og påskrevet af såvel skoleledelse som det tilkaldte politi. Der var dog ingen indrømmelser.
Der har været afholdt samtale med en anden mistænkt og hans far, men heller ingen
indrømmelser her. Dermed er sagen uopklaret, men der har tilsyneladende været god
signalværdi i, at politiet blev tilkaldt og sagen taget meget alvorligt. Heldigvis kom ingen til

skade.
9. Drøftelse: Hvad skal Skolebestyrelsen prioritere i 2019? Udover skal-ting og de almindeligt
forekommende opgaver? Er der emner vi ønsker at sætte særligt fokus på, lægge særlige kræfter
i?
•
•
•
•
•
•
•
•

Principper for klasse- og holddannelse. SB vil gerne præsenteres for evt. politikker. Hvis
de ikke eksisterer – gerne være med til at udforme nogen
Vikardækning – hvordan får vi det bedste ud af vikartimerne?
Fleksibel ferieplanlægning ift. de børn, der får fri/ferie uden for de fastlagte
ferieperioder – evt. ved hjælp af valgfri uger
Principper for samarbejde med foreningslivet
Hvad er vi særligt gode til på Hasle skole? – branding udover musikprofilskole
Kommunikation til skolens forældre om SB’s arbejde i en kortere form end referaterne –
evt. formulering af en årsberetning
Samarbejde med dagtilbuddet på forældreniveau
Sommermøde

10. Orientering om ny valgfagsordning

Lovforslag: Der skal være obligatorisk 2-årigt valgfag på 7. og 8. klassetrin, som skal afsluttes
med prøve. Håndværk og design skal udbydes, og man kan udbyde musik, billedkunst og
madkundskab
For 7. og 8 klasser betyder det, at der ikke er plads til andre valgfag med mindre, man går ud
over det obligatoriske timetal.
9. klasserne kan fortsætte den hidtidige praksis ift. valgfag, men det giver naturligvis nogle
udfordringer i forhold til mængden af valgfag, at kun én årgang kan vælge dem.
Ordningen er tænkt til at træde i kraft fra aug. 2019
SB synes, at udspillet til nye valgfag på Hasle Skole er godt.
11. Orientering om ændring af folkeskoleloven
Har endnu ikke været i høring og er endnu ikke vedtaget.
Nogle af ændringerne i punktform:
• Kortere skoleuge for indskolingen (3 lektioner mindre pr. uge)
• Indskrænkning af folkeskolelovens §16b. Bestemmelsen skal kun kunne bruges i
indskolingen, og der skal argumenteres fra klasse til klasse.
• Muligheden for at afkorte skoleugen forelægger også i de ældste klasser
• Opkvalificering af understøttende undervisning
• Opprioritering af det andet andetsprog, billedkunst og historie
• Vejledende timetal på madkundskab og håndværk og design
• Lavere vikarforbrug
• Kanonlister
• Udvidelse af SB-kompetencer ved ansættelse af skolens leder
• Mulighed for 2-årig valgperiode for SB-medlemmer
• Evaluering af nationale tests

12. Orientering om Børn og Unges fælles kulturforandringsprojekt: Stærkere Læringsfællesskaber
Film fra forvaltningen vises. Der arbejdes stadig på forvaltningsniveau på mere konkret form og
indhold. Her på skolen er 4 ressourcepersoner udpeget. Der er ytret ønske om at arbejde inden
for fagene dansk og matematik om stærkere læringsfællesskaber.

13. Eventuelt.
Ros til skolen for at prioritere dramaundervisnings-tilbud for 6. årgang forud for
teaterforestillingen til skolefesten. Der spørges til, om man som musikprofilskole har overvejet
at lade flere elever spille i orkesteret til forestillingen.

Referent: Marianne Sønderstrup

