
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Onsdag den 21. september 2017 på personalerummet kl. 19.00 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Jytte Pedersen, Ole Skov, Søren Marcussen, Dorte Bach, Helle Sværke, Kim Olesen, Tanja 

Noe, Anders Winding, Darin Hamzani 7.b og Maha Bacha 8.b, Irene Bak. 

Afbud fra: Stian Erhenreich, Helle Servé, Klavs Heltoft 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Godkendt 

 

4. Nyt fra elevrådet. 

Har haft et møde i år. Har diskuteret forskønnelse af kantinen. Klub2teket vil renovere området 

i samarbejde med elevrådet. Der er møde den 3. oktober. 

 

5. Meddelelser. 

Der er kick off for de 127 skoler i næste uge, hvor OS, DB og et antal lærere fra 8. og 9. klasse 

deltager. 

Åben Skole den 30. 9. SB har mulighed for en bod 

Ordensregler er ved at blive revideret, kommer på næste SBmøde. 

Garderobeskabe er sat op. Det ser ud til at de fungerer, det vil sige der er mere orden på 

gangene her i sommerperioden. Har nogle ældre elever fået skabe? SM undersøger det. 

 

6. Balladen om sommermødet – hvad kan vi lære af det? 

- Seneste pressemeddelelse af 7/7 2017 genfremsendes som bilag 

Bør vi have en form for krisekommunikation i forhold til pressen?  

Bør der tales med eleverne om balladen, intentionen med mødet? DB taler med lærerne i de 

store klasser om det fylder i deres klasser. 

Skal vi lave et tvivlermøde, slå det op på børneintra, sætte en annonce i Aarhus Onsdag. Er det 

SB der skal underskrive invitationen? 

Nedsættelse af udvalg der kommer med et forslag til mødeindsats til næste møde: Anders, Kim 

og Tanja. 

 

 

7. Skolevejsanalyse 2016-17 

http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2017/2017-08-

16/Referat-ff12/Skolevejsanalyse-2016.aspx 

Hasle Skole: Side 320-344 (generelt om undersøgelsen) Side 345-356 (konkret om skolen) 

Følgende er på den prioriterede liste af relevans for vores område: 

Lys ved stien ved kolonihaverne. 

Udkørsel over sti ved svømmehallens parkering får forskudte bomme. 

Tunnel under Ringvej maling. 

Herredsvej dynamiske skoletavler. 

OS har møde med en ansvarlig for tunneller for Center for byens anvendelse i morgen og skal 

se på tunnelen under Ringvejen. 

De episoder der har været i tunnelen er dybt bekymrende og forældre opfordres til at 

politianmelde episoder og straks underrette skolen om episoder, som skolen viderebringer via 

http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2017/2017-08-16/Referat-ff12/Skolevejsanalyse-2016.aspx
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2017/2017-08-16/Referat-ff12/Skolevejsanalyse-2016.aspx


Forældreintra. Vi vil bede kommunen om at sikre tunnelen bedst mulig, fordi det er den mest 

trafiksikre vej for vores børn. 

OS og DB laver et forslag til information på forældreintra om tunnelproblemerne og sender det 

til bestyrelsen. 

 

8. Pixi-udgave af mobbestrategien (et hængeparti fra oktober sidste år) 

- bilag 

Der er nu endelig (!) lagt en frisk antimobbestrategi på hjemmesiden. Kim ser på layout af 

afsnittet om ”Trivsel og samvær” i indeværende år, så det kommer til at se mere lækkert ud. 

 

9. BYOD – tages op igen på initiativ af matematiklærerne i udskolingen 

- Må lærerne opfordre eleverne til at medbringe egen PC – om muligt? 

 

SB behandlede punktet februar 2017, og følgende er ført til referat: 

 

8. Kommunal BYOD-strategi  

Bestyrelsen blev orienteret om kommunens anbefalinger vedr. BYOD.  Enkelte af skolens elever 

medbringer selv deres devices, men det er ikke en generel praksis. Skolens beholdning bliver 

flittigt brugt.  

Bestyrelsen noterer sig, at kommunen har en strategi vedr. BYOD, men prioriterer i den 

forbindelse, at folkeskolen skal være gratis. Skolen vil i nær fremtid have 308 divices til udlån, 

hvilket bestyrelsen, mente er tilfredsstillende 

 

Baggrundsinformation: Foreningen Skole og Forældres holdning i BYOD diskussionen: 

 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/k%C3%A6re-skole-k%C3%B8b-selv-computere-tak 

 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/byod-er-det-nye-sort-i-skolen 

 

Læringsplatform og matematikprogrammer m.v. fordrer intensiv brug af computer. De store elever i 

8. og 9. klasse får adgang til skolens egne, til hver elev, øremærkede computere, nogle af eleverne 

vil gerne medbringe deres egen. Det frigør computere til resten af skolens elever. Til eksamen skal 

skolens computere bruges. 

Beslutning: De skal ikke medbringe deres egen, men de må godt. Lærerne må ikke opfordre 

eleverne til at medbringe deres egen computer.  

 

 

10. Eventuelt 

Vil SB have en bod til Åben Skole? Anders, Tanja og Ditte planlægger.   

Link på forældreintra til SB´s møder og referater.  

Punktet nyt fra SFO´s forældreråd er glemt i dagsordenen. 

 

 

Ref DB 

 

 

Anders Winding  Ole Skov 

Formand for skolebestyrelsen skoleleder 
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