Referat møde i skolebestyrelsen
Mandag den 20. februar 2018 på personalerummet kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Ole Skov, Klavs Heltoft, Søren Marcussen, Tanja Marcher Noe, Helle Serve, Helle Sværke,
Jytte Pedersen, Anders Winding, Kim Olesen, Darîn Mamun Haji, Dorte Bach
Afbud fra Ditte Løvbjerg, Stian Ehrenreich og Irene Bak
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3. Godkendelse af referat af seneste møde.
Godkendt
4. Nyt fra elevrådet.
• 8. årgang savner hurtigere tilbagemelding på afleveringer. Det tages op i et andet forum,
da det er et specifikt udsagn fra en enkelt klasse/årgang.
• Forslag om 2 årlige oprydningsdage for hele skolen for at komme svineri til livs.
Kommentar fra skolen: Hver uge samles skrald udendørs af klasser på skift. Der er også
fokus på svineri – især omkring kantinen i medarbejdergruppen
• Ønsker mindre konsekvent inddragelse af mobiltelefoner i skoletiden. Problem fx når
der skal betales med mobilepay i kantinen. Kommentar fra skolen: Der er gode
begrundelser for at have mobilfri tid i skoletiden ift. læring, socialt samvær etc., og
emnet er debatteret i SB for et års tid siden. Beslutningen blev dengang, at det er op til
det enkelte klasseteam at sætte reglerne omkring brugen, og sådan er det fortsat.
5. Meddelelser.
- orientering om et muligt samarbejde med Børn, Unge og Sorg
Organisationen tilbyder psykologbistand og sorggrupper for unge i sorg efter
forældres/søskendes alvorlig sygdom eller dødsfald. De tilbyder at komme på skolen og fortælle
om emnet. De vil gerne have lov at etablere et indsamlingsløb, som organiseres af Børn, Unge
og Sorg her på Hasle Skole. Meningen er, at børnene skal lave sponsoraftaler med deres
forældre eller andre familiemedlemmer, der donerer penge (via mobilepay) alt efter børnenes
indsats. Arrangementet skal ligge fredag før efterårsferien. Aftalen er lavet med Børn, Unge og
Sorg, og der er opbakning til det fra SB. Godt supplement til skolens øvrige sorgpolitik.
Meget voldsom og grænseoverskridende episode d.d. med forælder, der troppede op med
særdeles truende og ubehagelig adfærd medbringende et baseballbat efter at være blevet
hidkaldt af sin søn, som havde været i konflikt med en anden elev. Mange voksne var omkring
og gik imellem forælderen og omkringstående elever. Han lagde ikke hånd på nogen, og det
lykkedes at få ham gelejdet ud af skolen. Politiet er orienteret, og der er taget hånd om de
involverede.

6. Nye produkter i kantinen (bilag – også udsendt ved sidste møde)
Grunden til, vi diskuterer de nye forslag til produkter (snacks) er, at de skal forholdes til skolens
kostpolitik – om det er i overensstemmelse med denne.
Forskellige meninger for og imod ytres, bl.a.:
- Skolen bør anspore til sund levevis, og det skal afspejles i kantinens udbud. Der bør
derfor ikke sælges usunde snacks i kantinen.
- Hvis alternativet er en tur i Fakta (for 8. og 9. klasserne) med indkøb af noget endnu
mere usundt, kan det måske være fint at holde salget her på skolen.
- Ønsket fra elevside er at kunne købe noget, man kan indtage i løbet af skoledagen.
- Det er svært som forældre at styre børnenes indtag. De kan snacke sig igennem en dag
og ikke få noget ”ordentlig mad”. Skolens regel om, at man skal købe rigtig mad før
snacks er umulig for kantinepersonalet at administrere.
- Der foreslås en evt. klippekortsordning, som er målrettet bestemte retter, så man som
forældre kan styre indtaget lidt.
Konklusion: De foreslåede nye produkter godkendes ikke af SB. De er ikke i overensstemmelse
med skolens kostpolitik.
7. Hvad kan erstatte sommermødet? Forslag om branding-strategi for Hasle Skole.
- Bilag til drøftelse, udarbejdet af ad hoc arbejdsgruppen (Tanja, Ditte, Kim), vedhæftet
Det vigtigste formål med sommermødet er, at få evt. tvivlere i tale. Der er generelt bedst
stemning for forslag 2, som dog kræver en meget velovervejet og fokuseret tekst til opslag på
hhv. børneintra i Hasle dagtilbud og på skolens hjemmeside. Der er forslag om at bruge
Ekspressen mere aktivt til at formidle fordelene ved skolens mangfoldige elevsammensætning
og f.eks. i højere grad synliggøre, hvor godt eleverne på Hasle Skole klarer sig. Denne idé er af
mere brandingagtig karakter. Den personlige relation/kontakt er meget vigtig i forsøget på at få
tvivlende/bekymrede forældre i tale. SB vil gerne stille sig til rådighed til en snak med disse,
som et supplement til fællesmødet. Det foreslås at blive mere konkret ift. formulering af teksten.
Måske skal afsenderen være SB og ikke skolen?
Foreløbig konklusion: SB hælder til forslag 2, og OS påtager sig at lave udkast til tekst til
formålet. Denne udsendes forud for næste møde, hvor punktet kommer på igen.
8. Referat fra kvalitetssamtalen. Er der noget SB skal samle op på/forholde sig til? (bilag)
Referatet er taget til efterretning.
9. Eventuelt.
- Det forlyder fra forældreside, at der bliver/er blevet røget på toiletterne. En 4. klasses
elev er blevet tilskyndet til at prøve at ryge af nogle større elever(drenge). Der bliver fra
skolens side slået hårdt ned på rygning, hvis det opdages, og skolen oplever det ikke
ofte. Det vil blive indskærpet, at rygning naturligvis – heller ikke - på toiletterne er
tilladt.
- B&U rådmanden har sendt et skriv ud om evt. forbud af al rygning i skoletiden, dvs. at
elever heller ikke må gå uden for skolens grund og ryge. Grunden er, at antallet af unge
rygere er stigende. Punktet sættes på til næste møde.
- Er der erfaringer med mindre arbejdsudvalg i SB? Ledelsen har ikke store erfaringer
med det. Der har til tider været nedsat ad hoc udvalg til bestemte formål. Det kunne
måske være en god idé og give mulighed for fordybelse indenfor evt. interesseområder.
- SB valg: Anders, Stian, Jytte og Ditte er på valg. Det skal være afholdt inden
sommerferien 2018. Punkt til næste møde: Forberedelse af valg.
- Er skolen bekendt med ”Huskunstner”– ordningen? Skolen har haft kontakt.
Ansøgningsprocessen er omfattende Man kan søge 2 gange om året – bl.a. i marts (4

-

dage før vores emneuge. skolen bruger i stedet en tilsvarende aarhus-ordning, som
betaler halvdelen af udgiften til kunstner.
Interessant podcast på Radio 24syv vedr. mangfoldighed i skolerne ift. forældres
indkomstgrundlag eller rettere stigende mangel på samme.
Musiksak har d.d. 3 års jubilæum. MusikSak spiller lørdag den 14. april kl. 12.00 Side
by Side-koncert med Århus Symfoniorkester i Symfonisk Sal i Musikhuset.

Referent: Marianne Sønderstrup

