
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Torsdag den 25. april 2019 på personalerummet kl. 19.00 

 

 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Anders Winding, Helle Serve, Helle Sværke, Klavs Heltoft, Ole Skov, Susanne Molboe, Irene 

Bak, Søren Munkedal, Maria Rahimi, Malene Flensted Dideriksen, Kim Pretzmann Olesen, 

Tanja Marcher Noe, Iben Bøtker, Søren Marcussen 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Punkt 11 og 6 byttes rundt. Ellers godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Godkendt. 

 

4. Nyt fra elevrådet. 

• Udluftning/ventilation i klasserne er ikke optimal, men elevrådet er klar over, at der 

allerede bliver arbejdet på det fra skolens og skolebestyrelsens side. 

• De nye glas-skydedøre kører ikke helt op. Man kommer til at gå ind i dem.  

• Skiltningen omkring turnus ved boldbanerne er optimeret i håb om, at det nu kommer til 

at fungere. 

 

5. Meddelelser. 

• Vedr. elevrådets spørgsmål om elevskabe på forrige møde, så har vi kun skabe nok til 7., 

8. og 9. klasserne. Undtagelsesvis har en 5. klasse fået skabe i år pga. deres 

klasseplacering. 

• Dato for halvårligt dialogmødet med rådmanden. 3/6 kl. 18:00. 

• Der er ansat to nye lærere under mobilitetsdagene. Vi mangler stadig en lærer til næste 

skoleår og har meget brug for en matematik indskolingslærer. Der er 15 overflyttere i 

kommunen, og de skal fordeles før en stilling må opslås. Denne fordeling sker mandag 

den 29/4. 

 

6. Henvendelse fra MusikSak om et yderligere tilskud på 13.500 kr. (bilag – mail) 

 

Der er opbakning fra SB til et yderligere tilskud og i øvrigt generel stor opbakning til og 

anerkendelse af MusikSak projektet. Der opfordres dog til, at Musiksak fortsat søger 

fondsmidler. Ole Skov kontakter Lars Ole fra Musikskolen vedr. ekstra-tilskuddet. 

Musiksak spiller med Symfoniorkesteret den 25/5 kl. 12:00 i Symfonisk Sal i Musikhuset 

 

 

7. Opsamling fra konference om skoletilbud i Gellerup, Tovshøj og Bispehaven d. 23/4 2019 

- samt evt. tilbagemelding fra andre møder - herunder AULA-møde d. 8/4 

Mange perspektiver var i spil. Der var debatter i mindre grupper med forskellige underemner. 

Man fik en fornemmelse af, at der er stor politisk velvilje til at bygge en ny skole i Gjellerup. 

Politikkerne og embedsfolkene ønskede input fra skolebestyrelserne om vestbyproblematikken.  

Mange spørgsmål var i spil. Skal man etablere en profilskole? Og vil det få distriktets børn til at 

vælge distriktsskolen, at det bliver en ny og fin og profileret skole? Vil forældre til børn fra det 

nye boligbyggeri i Vestbyen vælge lokal folkeskole eller privatskole? 

AULA: Spændende. Meget konsekvent lukning af skoleintra pr. 31/7, og så er AULA i gang. 

Det blev f.eks. bemærket, at man ikke kan se adresser og tlf. numre på de andre børn i ens barns 

klasse.  



 

 

8. Evaluering af princip vedrørende klassekasser (bilag) 

Princippet diskuteres, og det besluttes at holde fast i det eksisterende princip med en lille om-

formulering under Principper for administration af klassekasser, pkt. 4: ”…og regnskabet 

offentliggøres for klassens forældre.” Der skal påføres en dato for dokumentets udformning 

samt dato for evalueringen af det. 

 

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

Ingen ændringer til princippet for klassedannelse. Men et princip for holddannelse ønskes 

indskrevet. Det nedfældes i slutningen af det eksisterende dokument: 

”Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme 

undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og fællesskabet på skolen.” 

 

10. Tilbagemelding fra Ibens møde med DT Hasles bestyrelse 

Dagtilbuddet er meget interesseret i viden om Hasle Skole. Tre dagtilbud Rend og Hop, Solen 

og Snogebæksvej har henvendt sig til Iben efterfølgende og inviteret hende til 

forældrearrangementer til besvarelse af spørgsmål. Det gør Iben. Hun vurderer, at det kan være 

med til at afmystificerer nogle af de rygter, som får forældre til at vælge andet tilbud end Hasle 

Skole.  

 

11. Orientering om oprettelse af valgfag 

Alle de nye valgfag bliver oprettet. E-sport er mest populært, men også Sport+ og Prøvebooster 

er populære. Af de gamle valgfag er Madkundskab stadig populært. 

Kommende 7. årgang har valgt efter den nye ordning, hvor de vælger valgfag for 2 år. De har 

kunnet vælge imellem håndværk og design, madkundskab, billedkunst og musik. Håndværk og 

design har været populært. Der er oprettet to hold. Derudover et hold madkundskab og et 

musikhold.  

 

12. Eventuelt. 

Skolens kommunikationspolitik skal på som punkt på et SB-møde før sommerferien.  

Information om klubbens åbningstider i sommerferien ønskes. Ved overgangen fra SFO til klub 

for 4. årgang stod 4. kl. børn uden for klubben kl. 8 om morgenen. Klubben åbner først 13.30. 

 

 

 

 

 

Referent: Marianne Sønderstrup 


