Referat fra møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 24. oktober 2017 på/i personalerummet kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Ole Skov, Klavs Heltoft, Søren Marcussen, Helle Servé, Helle Sværke, Anders Winding, Maha
Mohamad El-Bacha, Darîn Mamun Haji, Stian Ehrenreich, Irene Bak, Tanja Marcher Noe
Afbud fra: Kim Olesen, Ditte Løvbjerg
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat af seneste møde.
Godkendt
4. Nyt fra elevrådet.
• Forskønnelse af kantineområdet. Klubben vil i samarbejde med nogle ”arkitekter”
hjælpe Hasle Skole med at forskønne området. Et par elevrådsrepræsentanter er i udvalg
sammen med dem, og det er endnu i opstartsfasen med processen.
• Udearealer:
Ønsker nye legestativer og gynger i Pærehaven eller evt. renovering af eksisterende.
Flere muligheder for at spille ”mur”. Et legepladsudvalg er nedsat i elevrådet. De mødes
med Søren
Fordeling af tid på multibanerne, fordi det oftest er de store, der gør krav på den. Ønsker
plan for brugen af dem og øget tilsyn/lærer tilstede.
Forslag fra ledelse om, at elevrådet selv laver plan for brug af multibane. Der er
gårdvagt, men det er ikke muligt at have fast lærer, der holder opsyn med overholdelse
af planen.
• Toiletter:
For små toiletskilte. De små kan ikke læse, om det er drenge/piger
Lugt på toiletterne i 200 fløjen – især på drengetoilettet. Der nævnes riller i gulvet, som
er svære at rengøre og kan være en årsag.
• Foreslår slimforbud på skolen. Det er en dille for tiden, og det laves af bl.a. barberskum,
lim, sæbe etc. Det sviner og lugter.
• Lektiecafé – et sted, man kan sidde i ro i frikvartererne og lave lektier. Biblioteket er for
larmende.
• Møbler:
”Trolley” – et lille miniskab på hjul til hver elev. Et møbel, som en klasse har prøvet i en
forsøgsperiode, men som nu er afleveret. Den ønskes tilbage (for det store elever)
Nye stole/skolemøbler til udskolingen – de opleves at være dårlige at sidde på.
Kommentar fra ledelse: Der har været afprøvet forskellige møbler i 3 forsøgsklasser
over en periode. Nogle af møblerne fra forsøgsordningen er beholdt, andre er
tilbageleveret, fordi kvaliteten var for dårlig. Trolleys blev forsøgt sammen med små
trekantede borde og er også tilbageleveret, fordi bordene var for små og trolleys for
pladskrævende i klasseværelset.
Vi er i gang med at udskifte møbler på hele skolen. Der er startet nedefra. Status: lige nu
er der nye møbler til og med 6. årgang. Planen er at købe ind til en årgang hvert år.
• Mikroovn i kantineområdet til at opvarme medbragt kold mad.
Kommentarer: De vil være et problem med sikkerheden omkring den og rengøring af
den.

•

Kantinen:
Billigere juice i kantinen. De eksisterende koster 15 kr.
Utilfredshed med kvaliteten af maden i kantinen. For meget præfabrikata. Ønsker bedre
(mere friskt og sundt) og billigere mad.

5. Meddelelser.
Stensagerskolen i Viby mangler plads, og det er på tale at flytte dens elever (specialelever) til
Ellekærskolen, som har meget plads. Ellekærskolens specialklasser (9 stk.) vil så skulle flyttes
til Næshøjskolen i Harlev.
Ellekærskolen finder det en dårlig idé, og det er stadig ikke vedtaget. Derudover er
Ellekærskolen i fare for lukning – har kun ét spor i alment regi (160 børn). Bispehaven er i
Ellekærs distrikt, hvilken betydning vil det få for Hasle skoledistrikt? Skal Bispehaven
inkluderes i vores distrikt? Det vil ikke være hensigtsmæssigt for Hasle Skole. Det er et
opmærksomhedspunkt for SB
Hilsen til SB fra SFO forældrerådet. Er interesseret i at have aktivt samspil og dialog med
skolebestyrelsen.
Ændringer i TSM staben: Jens Kristian Kobæk har sagt op. To nye er ansat: Martin Nøbbe og
Torben Frederiksen. Vi indgår nu i et byggeteknisk fællesskab, som betyder at vi ud over skolen
også skal står for tilsynet med og vedligeholdelsen af dagtilbuddets institutioner (i alt 11 stk.)
Dagtilbuddet betaler 4 timer pr. uge pr. institution for denne ordning. Derfor er der ansat to nye
TSM’er.

6. SBs deltagelse i dialogmødet med rådmanden og Børne/Unge udvalgs politikerne d. 8/11.

- Hvem deltager? Skal vi sende noget til rådmanden og politikerne forinden? Jeg mener vi skal
bruge anledningen til at rejse vores problematik fra i sommers i denne sammenhæng – det er
snart kommunalvalg!
Anders vil gerne deltage og foreslår, at SB formulerer spørgsmål forinden mødet, der evt.
vedrører vores problematik med mødet for danske forældre. Det er ikke nødvendigvis en god
idé at rejse det spørgsmål, da det er med fare for at der kommer for meget negativ fokus på
Hasle Skole og OS, og vi får ikke andet svar, end det vi fik i det seneste brev fra B&U
rådmanden. I forlængelse af meddelelsen omkring evt. fremtidig lukning af Ellekær kunne det
være spændende at spørge politikkerne om, hvor de ser skolerne i Vestbyen bevæge sig henad i
fremtiden, og hvordan man vil sikre sig, at elevgrundlaget på Vestbyens skoler afspejler
distriktets demografi. Hasle Skole er den eneste skole i Vestbyen, hvor dette nu er tilfældet.
Udvalget (Kim, Anders og Tanja) mødes og formulerer spørgsmål, som sendes til godkendelse
hos den øvrige bestyrelse inden de sendes ind senest 1/11
7. Status på skolevejsprojekterne – herunder OS korrespondance med center for byens anvendelse
(tunnelen)
Status på tunnelen: Den er malet grå, hvilket har lysnet, buske er blevet beskåret. Der mangler
stadig ny belysning. OS er i fortsat kommunikation med ”Center for byens anvendelse” herom.

8. Forældrehenvendelser/spørgsmål til SB, se mail fra Tanja:
1. Kan man forestille sig at lave en bedre måde at organisere
cykelparkeringen ved skolen? Der ønskes også overdækning.
2. Kunne man fra skolens side lave en bod i forbindelse med Åben Skole,
hvor et par intra-kyndige lærere/pædagoger kan vedlede nye forældre i
Intra og Tabulex?

Vedr. 1 Det er kaotisk om morgenen, og i kraft af at der bliver flere børn, er der naturligt også
øget behov for plads til cykelparkering. De fleste parkerer langs gymnastiksalen, hvor der reelt
ikke er plads til alle cykler, eller hvor det i hvert fald kræver en anden organisering. Der er kun
overvågning langs gymnastiksalen og ikke langs hallen, hvilket kan være grund til, at mange
helst vil parkere der ift. cykeltyveri. Et forslag lyder på, om højbedet ved p-pladsen kan fjernes
og give mere plads?
Kan man ved at lave simpel overdækning langs hallen nøde cyklister til at bruge denne plads til
cykelparkering? Området forelægges og besigtiges med TSL Bjarne. Der er i øvrigt også store
pladsproblemer ift. bilparkering.
Vedr. 2 Næste år prøver vi at invitere forældre til at komme forbi kontoret og få hjælp til login
på skoleintra og evt. download af appen. Det kan dog være tilfældigt, hvem der kommer forbi
den dag og ikke nødvendigvis alle, der har behovet. Det foreslås at få en superbruger (forælder)
i hver klasse.
9. Status på Åben Skole
Det var en hyggelig og sjov dag i godt vejr, og den var vel besøgt. Fra elevside er der særdeles
positiv stemning omkring arrangementet, og den bidrager rigtig godt til klassekasserne.
Fra skoleside: Også stor tilfredshed, men en opmærksomhed på det stigende antal elever og
dermed deltagere til store fælles arrangementer som dette. Vi kan blive nødt til at dele store
arrangementer op. Det sker bl.a. med forårskoncerten næste år. SB skulle have haft en bod, men
pga. forskellige omstændigheder skete det ikke i år. De kommer stærkt tilbage næste år.
Stor ros til orkesteret, som skabte god stemning. Det ønskes, at de får en mere central placering
på pladsen evt. omgivet af nogle bænke/siddepladser. De var lidt gemt væk i et hjørne. Det vil
de ikke nødvendigvis selv ønske ☺
10. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Referent: Marianne Sønderstrup

