
Referat møde i skolebestyrelsen 
 

Onsdag den 22. november 2017 på 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, Tanja Marcher Noe, Ditte Løvbjerg 

Afbud fra: Kim Olesen, Irene Bak 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Vedr. referatets detaljeringsgrad. Som orientering til skolebestyrelsen fungerer det godt med et 

fyldestgørende referat. Men i forhold til den på hjemmesiden offentliggjorte version bør vi 

overveje både længde og ordlyd. Det tages til efterretning af referenten, og i henhold hertil 

foretages et par rettelser i referatet fra sidste møde. Det besluttes desuden, at referatet fremover 

først gøres tilgængeligt på hjemmesiden efter godkendelse på efterfølgende møde. Under evt. 

fremsættes et forslag til evt. ny referatprocedure. 

 

4. Nyt fra elevrådet. 

Fornyelse af kantinens indretning står næsten færdig. Der er lavet en plan for brug af 

multibanen. Der er så småt gang i juleaktiviteterne, en konkurrence ”pynt det flotteste vindue” 

er udskrevet blandt klasserne. Den foregår på instagram, hvilket skolebestyrelsen gav tilladelse 

til, hvis ingen personer er med på de billeder, der bliver lagt op. Tilføjelse fra Søren Marcussen:  

Legepladsudvalget har besluttet at indkøbe en svævebane, der placeres i Pærehaven. 

Maha og Darîn har været på kursus og fået gode tips til det at være elevrepræsentanter i 

skolebestyrelsen samt info om rettigheder og beføjelser. De er bl.a blevet bevidst om 

fundraising som middel til at skaffe penge til projekter.  Kurset berørte også emnet mere 

brobygning og praktik i de ældste klasser.   

Da der i skolebestyrelsen udtrykkes udbredt ønske om at prioritere dette felt højere, foreslås det, 

at sætte det på som selvstændigt punkt først i næste skoleår og invitere Carsten Ulstrup og 

Susanne Andersen med, da det er dem der varetager området.  

Elevrådet ønsker at få repareret vandautomaten (det bliver den jævnligt, kommenterer Ole Skov, 

men vi kigger på den igen) 

Maha og Darîn blev i mødet med elevrådsrepræsentanter fra andre skoler bevidst om, at de i høj 

grad føler sig hørt og inddraget her på Hasle Skole. 

 

5. Meddelelser. 

Status vedr. tunnelsagen: Buskadset er beskåret og tunnelen blevet malet, men den nuværende 

belysning er ikke tilstrækkelig. Der har været rettet henvendelse til embedsværket herom fra 

skolens side, og nu går skolebestyrelsen videre til børn- og ungerådmanden med emnet i håb om 

at få handling på sagen. 

 

 

6. Tilbagemelding fra dialogmødet ons. d. 8/11 

Størstedelen af børn- og ungeudvalget var repræsenteret. De gik ind i det med god energi og var 

rimeligt forberedte, men konceptet er ikke optimalt. Det er for mange mennesker at føre dialog 

med, og der kommer ikke mange konkrete svar. Formanden har noteret ændringsforslag til 

konceptet i evalueringen af mødet.  

 



7. Forslag til revidering af ordensregler – bilag 

Det er FU bestående af ledelse, lærere og pædagoger, der har revideret de eksisterende regler, 

som er en konkretisering/udmøntning af skolens overordnede værdiregelsæt.  

Kommentar til forkortelsen PLC. Der skrives i stedet pædagogisk læringscenter/skolebiblioteket 

Det diskuteres, om der skal stå noget om erstatningsansvar i ordensreglerne. Det skal der ikke, 

det kan dog italesættes af lærerne ved mundtlig gennemgang af ordensreglerne med elever. 

Ændringerne i ordensreglerne godkendes af skolebestyrelsen. 

 

 

8. Orientering om forslag til ny model for forårskoncerten 

Vi kan ganske enkelt ikke være så mange mennesker i hallen længere (stigende elevtal) To 

forestillinger foreslås. Én for 0.-3. klasserne fra 16.30-17.30 og én for 4.-9. klasserne fra 18.30-

19.30. Udstillingen vil være i gymnastiksalen, og der vil være åbent fra kl. 16-16.30, i pausen 

fra 17.30-18.30 og ca. ½ time efter sidste koncert. Der vil ikke være salg af mad og drikke, da 

det skaber meget kø og kaos. Modellen godkendes og afprøves til foråret. 

 

9. Orientering om procedure og tidsfrister i arbejdet med kvalitetsrapport 2017 (er endnu 

ikke sendt ud til os) 

Ledelsen arbejder på den. Der er deadline 20/12. På bestyrelsesmødet den 18/12 kan bestyrelsen 

komme med indvendinger. Kvalitetsrapporten danner grundlag for Kvalitetssamtalen, som 

finder sted 19/1 kl. 12.00, hvor alle er velkomne. 

 

10. Julefrokost – særlige præferencer? 

Der bliver julefrokost efter mødet den 18/12, som i denne anledning starter kl. 18.00. OS står 

for madbestilling.  

 

11. Eventuelt. 

Hvordan går det med kompetenceløftet på 9. årgang? Ledelsen, læsevejleder og 4 lærere fra 8.-

9. årgang deltager i ministeriets planlagte møder herom. Her bevæger man sig på et meget 

generelt plan i forhold til indsatsen. 9. klasses lærerne knokler med eleverne i klassen. 

Resultatet vil vise sig senere. 

Ny referatform foreslås – kortere beslutningsreferater fra hvert møde og så en lidt mere fyldig 

årsrapport. Det debatteres på et kommende møde. 

 

 

 

Referent: Marianne Sønderstrup 


