
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Mandag den 18. marts 2019 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, Kim Pretzmann Olesen, Tanja Marcher Noe 

Fra 19:30: Iben Bøtker 

  

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Godkendt 

 

4. Nyt fra elevrådet. 

Svævebanens line ønskes strammet 

Sjette og syvende klasser ønsker elevskabe.  

STOR tilfredshed med de nye hynder 

 

5. Meddelelser. 

Hasle Skole ligger fortsat i visitationszone. 

 

6. Skolebestyrelsens beslutning om tilslutning til indførelse af ny ledelsesstruktur (bilag) 

Der er fra skolebestyrelsen entydig opbakning til indførelsen af ny ledelsesstruktur på Hasle 

Skole. Den nye struktur betyder ansættelse af en ekstra pædagogisk leder samt nedlæggelse af 

én af de to fritidspædagogiske lederstillinger.  

 

 

7. Godkendelse af regnskab 2018 og driftsbudget for 2019 (bilag – vi har en printet kopi med til 

mødet) 

Regnskab: Der var budgetteret med et underskud på 1,25 mio. kr. for 2018, da der var et 

akkumuleret overskud fra 2017 på 1,5 mio. kr. Årets resultat ender på -800.000 kr. og dermed et 

nyt akkumuleret overskud 768.000 kr. At underskuddet ikke bliver så stort som budgetteret 

skyldes bl.a. et uventet overskud på administration og bygninger.  

Regnskabet godkendt af skolebestyrelsen. 

 

Budget 2019:  

De store linjer gennemgås med enkelte nedslag. 

I det samlede driftsbudget på 47 mio. budgetteres i 2019 med et underskud på 86.000 kr. 

Specialklasser er sat 900.000 kr. højere end bevillingen, da vi forventer at skulle sende flere 

distriktsbørn til specialklassetilbud. 

Administration 

Uv-it (anskaffelser): 2 nye PC-klassesæt indkøbes 

Bygninger 

Grønne områder udliciteret.  

Skolefrokostordning 

Budgettet uændret ift. 2018, men som altid giver skolefrokostordningen underskud. 

Undervisning 

Der er budgetteret med 1 ekstra fuldtidsansat lærer – i alt 48 



Budgettet til Aarhus Musikskole og Musiksak er samme niveau som 2018 – ca. 400.000 kr.  

Elevaktiviteter 

Antallet af lejrskoler er det samme, men længden af dem er kortet af pga. øgede udgifter til 

efterfølgende afspadseringsdage for lærerne.  

 

Lektionsfordelingsplanen er uændret ift. sidste skoleår bortset fra 2 ekstra lektioner på 7. 

årgang (grundet ny valgfagsordning) Tænkes anvendt på dansk og matematik, evt. 

bevægelse. 

 

Afkortning af skoledagen: afkortet maksimalt ift. det mulige jf. meldingen fra Skolebestyrelsen 

sidste år. Der fjernes godt 1 lektion om ugen pr. klasse og sættes 2 lærere på en lektion i stedet. 

Der stilles spørgsmålstegn ved den ubetingede kvalitet i mindre timetal vs. tolærerordning. 

Denne diskussion tages senere.  

Budget 2019 godkendt. 

 

 

8. Henvendelse fra Vestbyen til politikerne (bilag: Mail fra Anders af 7/3 -19) 

Vi har modtaget et svar fra kommunen på den fælles henvendelse fra skolebestyrelserne 

på Vestbyskolerne, jf. mail af 7/3-2019 fra Anders. 

 

Skolebestyrelsen er blevet inviteret til en konference om skoletilbuddet til børnene i Gellerup, 

Toveshøj og Bispehaven, jf. mail af 13. marts 2019 fra Ole. Konferencen afholdes den 23. april 

2019. Anders og Iben deltager.  

 

9. For høje temperaturer i 300-fløjens lokaler – hvad gør vi? 

Der nedsættes et udvalg bestående af Kim og Iben, som arbejder på en formulering af 

problematikken, der kan sendes til kommunen. Fra skolens side skønnes det, at 

forældrehenvendelse er nødvendig, idet skolen netop har fået bevilget stort beløb til 

udluftningsanlæg i mange klasser og dermed ikke står først for i forhold til yderligere 

bevillinger.  

 

10. Evaluering af princip vedrørende klassekasser (bilag) 

udskydes 

 

11. Eventuel revision af princip for klasse- og holddannelse (bilag) 

udskydes 

 

12. Lukket punkt – orientering 

Sammenlægning af 2. årgangs 4 klasser til 3. 

Et nødvendigt tiltag pga. lokalemangel, og 2. årgang er den eneste med så ”lave” 

klassekvotienter, at det er muligt. 

Der er stor opmærksomhed på proceduren for sammenlægningen og kommunikationen til 

forældre og børn. Flere skolebestyrelsesmedlemmer har med deres børn været igennem en 

sådan sammenlægningsproces sidste år og har positive oplevelser hermed, som de gerne vil 

formidle ved et informationsmøde.  

 

 

13. Eventuelt. 

Generalforsamling i Skole og Forældre på Frydenlundskolen 28. marts. Tilmelding senest den 

20/3 

Aula forældresparringsmøde 8/4 

 

 

Referent: Marianne Sønderstrup 


