
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Tirsdag den 21. maj 2019 på personalerummet kl. 19.00 

 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 

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

Munkedal, Tanja Marcher Noe, Søren Marcussen, Sofie Truc Au, Dorte Bach 

Afbud fra Kim Pretzmann Olesen og Irene Bak 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Godkendt 

 

4. Nyt fra elevrådet. 

Hvorfor er der lås på bænkene på 200 gangen - 1. sal, og en er fjernet fra 100 fløjen? 

Det er uvist, hvorfor en bænk er fjernet. Det undersøges. Der er lås på bænkene på 200 gangen i 

frikvartererne for ikke at skabe for store forsamlinger omkring dem og dermed meget uro på 

gangen. 

Madkundskab - det opleves, at der ikke er gjort ordentligt rent af forrige hold, når man kommer 

til undervisning. 

Møbler i 8B er gået i stykker – elever skal rette henvendelse til Bjarne 

Ønske om loungeområde for udskolingen. 

Ønske om vandkamp sidste skoledag – Ole slår fast, at det ikke er en mulighed, da det er 

umuligt at styre. 

Blæseren på toilettet 1. sal 200 gang virker ikke. 

Ønske om opdatering på ventilationen – et SB udvalg arbejder på sagen, og noget ventilation er 

allerede ved at blive etableret 

Glasdøre åbner ikke helt (ind mod aulaen) 

 

 

5. Meddelelser. 

• Sidste skoledag på fredag: Ole har samlet 9. klasserne for at skitsere rammerne for 

ordentlig opførsel sidste skoledag, herunder at skolen ikke tillader ”dødslister”. Der har 

dog været en i omløb, men penneføreren er identificeret, og listen er dementeret og 

undskyldt for. Der bliver lukket for vandet imellem 7:30 og 11:30. 0.-3. klasse 

informeres herom. 

• Sidste ansættelse er på plads – det bliver Robin, som er overflytter fra Bakkegårdskolen.  

• Status på kommende 0. klasse: 95 børn indskrevet, dvs. 4 klasser. 

Indskolingsmusiklokalet nedlægges midlertidigt og inddrages til klasselokale. Problemet 

er dermed løst for næste skoleår.  

• Status vedr. lokalemangel og evt. udbygning. Der er fra forvaltnings side øje for, at 

Hasle skole har et udbygnings-/tilbygningsbehov. Der er også fra forvaltningens side 

afsat en pulje penge til generel skoleudbygning, men det er endnu uvist, hvor det 

kommer til at ske. og om Hasle Skole bliver tilgodeset. 

 

 

6. Eventuel orientering, hvis der man. d. 20/5 bliver indgået politisk aftale om Vestbyen 

Der blev ikke indgået nogen aftale 20/5, så intet nyt. 

 

 



7. Status på/evaluering af processen omkring klassesammenlægning på 2. årgang. 

Velgennemtænkt slagplan var lagt, men en lille kommunikationsbrist opstod, idet skolen glemte 

at bede forældrene i 2.d om ikke at sige noget til deres børn. Således kom den forestående 

sammenlægning børnene for øre før tid. Men alt er gået vel trods alt. Både forældre og børn har 

taget godt imod sammenlægningen.  

 

 

8. Drøftelse og beslutning om sommermødet lør. d. 15/6 skal fastholdes. 

- Bilag: Sidste års invitation er vedhæftet 

Det har været overvejet at droppe sommermødet, men det faktum, at 59 % vores kommende 

skolestartere er tosprogede, skaber tvivl om det er fornuftigt.   

Lille formuleringsændring til invitationen: ”skoledistriktet” i stedet for ”distriktet”. Invitationen 

blev sidste år sendt ud på børneintra i dagtilbud Hasles institutioner og lagt på vores egen 

hjemmeside. 

Det foreslås at udvide og nuancere invitationen med input om høj faglighed, musikprofilskole, 

kor etc., så bekymringen om den demografiske sammensætning ikke står alene. Forslag om at 

placere mødet senere – evt. i september. Det bliver dog tæt på november mødet.  

Hvordan kommer vi ud til de distriktsbørn, der går i dagtilbud uden for Hasle Dagtilbud? 

Der er tvivl om, hvorvidt man må invitere alle i distriktet pga. GDPR. Det undersøges. 

Konklusion: Sommermødet droppes og erstattes af direkte kommunikation imellem SB-

medlemmer og forældrene i dagtilbuddene via SB’s deltagelse på forældremøder i de enkelte 

daginstitutioner. Nærmere aftale herom på næste møde. 

 

9. Eventuelt 

Dialogmøde mandag 3/6. Anders og Tanja vil gerne deltage. Marianne tilmelder. Skriv til 

Anders, hvis man har noget, der ønskes diskuteret.  

Sidste nyt i Rema 1000 sagen: I morgen 22/5 skal belysning af muligheden for placering af 

Rema 1000 præsenteres for teknisk udvalg. I den tekst de får fremlagt, bemærkes det, at der 

ikke er redegjort for de mange argumenter imod projektet. 

Anders vil om nødvendigt bede om foretræde for teknisk udvalg og præsentere bestyrelsens 

bekymring for sikker skolevej.  

Punkt til senere diskussion: National trivselsundersøgelse.  

   

Referent: Marianne Sønderstrup 

 

 

 


