
Referat møde i skolebestyrelsen 
 

torsdag den 3. maj 2018 på personalerummet kl. 19.00 

 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse 

 

Ole Skov, Klavs Heltoft, Søren Marcussen, Helle Servé, Helle Sværke, Anders Winding, Darîn 

Mamun Haji, Stian Ehrenreich, Irene Bak, Kim Olesen, Ditte Løvbjerg, Jytte Pedersen 

Afbud fra: Tanja Marcher Noe 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

Punkter til eventuelt:  

a) Evaluering af ny model for forårskoncert 

b) Foredrag om digital dannelse 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Godkendt 

 

4. Nyt fra elevrådet 

- Våde gulve på skolen, flere dørmåtter ønskes - især ved indgang fra multibane til 

kantinen og omkring vandautomaten. 

Kommentar fra skolen: Der er ofte vådt ved vandautomaten, da nogle børn synes, det er 

sjovt at lege med den. Behovet undersøges.  

- Flere temauger ønskes – inspireret af evaluering af kunstugen, som vakte stor 

begejstring. 

 

5. Meddelelser 

 

Invitationen til sommermødet er nu omformuleret. Begrebet ”etnisk danske” er bl.a. taget ud.  

Den nye formulering godkendes. Tanja og Ditte deltager i sommermødet 16. juni og fortæller 

om erfaringer med Hasle Skole, som det opleves af forældre til indskolingsbørn.  

 

 

6. Tilbagemelding fra HT og OS møde med Plan/Børn og Unge om skolens lokalesituation 

- Rammer og regler omkring optag af 0. klasser. Kan skolen sige nej til elever/flere klasser med 

henvisning til, at vi ikke har plads? Lokalesituationen? 

 

Skolen kan ikke afvise kommende skolestartere med den begrundelse, at vi ikke har plads. Det 

bliver centralt bestemt, hvor mange vi skal have. Vi er nu ”nede” på 104 børn til skolestart 

18/19, og der kalkuleres lige nu med 4 klasser á 26 elever, hvilket vil udløse en ekstra bevilling. 

Hvis vi ender med 4 bhv. klasser, vil der til skolestart være 32 klasser på Hasle Skole – vi har 

31 lokaler...  Forvaltningens prognoser for elevtal og klassedannelse fremlægges sammen med 

vores egen. Forvaltningen budgetterer med et lavere antal klasser end os, da de regner med max 

antal elever på 28 pr. klasse. Det er vores opgave, at overbevise om og dokumentere for, at vi 

også fremover får brug for flere lokaler, og vi møder lydhørhed hos Børn og Unge. Vi er i 

kategorien ”værdigt trængende”, og der er indtil videre afsat ca. 13 mio. -  6,5 mio. til at 

udbygge og 6,5 mio. til ombygningen af eksisterende lokaler. Det er vores overbevisning, at vi 

med et opdateret datagrundlag kan få bevilget endnu mere. Vi kommer til at mangle 

naturfagslokale og fælleslokale. Det er et omfattende projekt. Projektering starter reelt efterår 

18, og byggeri forventes færdig til skoleåret 20/21, dvs. ombygning af eksisterende + 

nybyggeri. De næste to år skal vi selv finde de lokaler, vi mangler.  



 

 

7. Planlægning af SB-valg: Hvem ønsker at genopstille? Status ift. nuværende suppleanter? Status 

på foredrag/oplæg. Planlægning i øvrigt. 

Skolebestyrelsesvalget er 20/6-2018. Foredragsholder er Jonas Ravn er booket til at tale om 

digital dannelse.  

Anders, Ditte, Jytte og Stian er på valg. 

Anders og Ditte genopstiller (Ditte med forbehold – ikke til kampvalg), Jytte og Stian 

genopstiller ikke. De to suppleanter – Birgitte Seeberg og Mette Brockmann genopstiller ikke. 

Der skal således opstilles 4-5 nye kandidater. Anders og Kim sætter sig sammen og finder ud af, 

hvordan man evt. kan markedsføre skolebestyrelsesvalget og kommunikere ud, hvori arbejdet 

består og hvorfor det er vigtigt. De vil også overveje, om nogen skal opfordres til opstilling ved 

personlig henvendelse. Senest d. 20. maj skal invitationen sendes ud. 

 

8. Dialogmøde med rådmanden og Børn og Unge udvalget 30/5 19-21 

- Hvem vil gerne med? 

- Har vi noget at sætte på dagsordenen til mødet? 

Ole og Anders deltager. Man kan skrive til Anders, hvis man har noget til dagsordenen, som 

man ønsker diskuteret.  

 

9. Samarbejde med bestyrelsen for Dagtilbuddet Hasle. 

- Der er kommet en henvendelse herom. Se medsendte bilag. 

- Hvad tænker SB om dette? 

Delte meninger. På den ene side fint med et samarbejde, men formålet skal være klart og 

indholdet ikke være for luftigt. Ingen ønsker mange flere møder i kalenderen. Der ønskes mere 

klarhed på formen for samarbejdet, og det foreslås, at et par stykker fra hver bestyrelse mødes 

og snakker sig frem til dette.  

Der tales generelt for at tage imod den udstrakte hånd og vise velvilje. Konklusion: Efter 

sommerferien (oktober) inviteres dagtilbudsbestyrelsen til ca. 1 times deltagelse i et SB -møde, 

hvor SB lægger sig fast på et tema til diskussion/drøftelse.  

 

10. Gentænk Gellerup, Toveshøj og Ellekær. 

- føler bestyrelsen sig kaldet til at fremsætte kommentarer? (frist d. 7/5 2018 kl. 12) 

Nej.  
 

11. Skolebestyrelsens deltagelse i ansættelsesudvalg for lærerstillinger 

SB har ret til at deltage og indstille, hvem de ønsker. Det er dog skolelederen, der har 

beslutningsretten.  

Vi skal have ansat 3 lærere. Stillingsopslag laves 9. maj. Samtaler ca. 14 dage senere.  

Dato for samtale meldes ud til SB hurtigst muligt. Derefter byder medlemmer ind, om de ønsker 

at deltage.  

 

 

12. Eventuelt. 

Tilbagemelding på nyt koncept til forårskoncerten.  

Meget positiv oplevelse: mindre larm og mere fokus på de optrædende sammenlignet med 

tidligere år. Flot med kunstudstilling.  

Helle Sværke informerer fra foredrag for skolebestyrelser om Digital Dannelse på 

Koldkærgaard. Det var et meget interessant, informativt og tankevækkende foredrag. 

 

 

Referent Marianne Sønderstrup 

 

 


