
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Mandag den 19. december 2016 på lærerværelset kl. 18.00 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 
Jytte Pedersen, Irene Bak, Stian Erhenreich, Ole Skov, Søren Marcussen, Helle Sværke, Kim 

Olesen, Tanja Noe, Anders Winding, Camilla Loft, Birgitte Seeberg, Irene Bak, Klavs Heltoft 

Afbud: Ditte Løvbjerg, Lone Nitschke, 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt 

 

4. Nyt fra elevrådet. 
Udendørsklokken ved multibane/svømmehal virker ikke 

Problemer med varmen i hallen 

Vandautomaten er ofte ude af drift 

 

5. Kort evaluering af dialogmøde med rådmanden.  

Bestyrelsen er spændt på, om dialogen resulterer i handlinger. Rådmanden anvendte under 

debatten en række bogstavsforkortelser, som for ikke indviede virkede uforståelige. Da mødet 

både henvendte sig til daginstitutioner og skoler, virkede en del emner mindre relevante for 

skolebestyrelsen. 

 

6. Udtalelse til høring vedr. SFO-åbningstid og åbningstid. (Bilag) 
Søren redegjorde for de nuværende muligheder for aftenåbning og argumenterede for 

bevarelsen af forældrerådet. 

Bestyrelsen kunne tilslutte sig MED-udvalgets udtalelse: Vi anbefaler, at det fortsat skal være 

obligatorisk at danne forældreråd ved SFO. Endvidere anbefaler vi en fast kommunalt bestemt 

åbningstid uden aftenåbent. 

 

7. Høring vedr. tilpasning af skolerne til fritidstilbud i 4. klasse (bilag) 

I forbindelse med 4. klassernes fritidstilbud overflyttes til klubregi, sigter kommunen mod, at 

tilbuddene integreres i skolernes bygninger. Dette sker dog ikke i Hasle Skoles distrikt. Her 

udbygges institutionen, Klubtoteket i stedet. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning.  

 

8. Drøftelse af, hvor grænsen går i forhold til udstyr eleverne kan forventes at medbringe i 

skolen  

Baggrund: Skolen har fået henvendelse fra en forældre, der mener, at skolelederens henvendelse 

om, at eleverne skal medbringe høretelefoner (ørepropper) i deres penalhus/skoletaske, 

overskrider grænsen. 

Der er ligeledes forældre, der har peget på, at der ikke er faste regler for, hvor mange penge der 

må kræves ind til klassekasserne. Der er stor forskel på de beløb, der kræves ind. 

 

Bestyrelsen udtalte, at skolens tiltag i forhold til høretelefoner lå inden for en beløbsmæssig 

bagatelgrænse - på linje med anskaffelsen af lineal og blyanter.  

Bestyrelsen tager i det nye år en generel diskussion om brugerbetaling, herunder indbetaling til 

klassekasser mv. 

 

9. Eventuelt. 
Helle Sværke har været til møde vedr. nogle af kommunens nye portaler: 

Læringsplantformen, der samler skolerne undervisningsforløb og synliggør læring og mål for 



denne – forældrene vil få en vis adgang til denne. 

Samarbejdsplatformen, der samler og erstatter en række portaler bl.a. Børneintra, Forældreintra 

og FU-områdets portaler.  

Mødet var givtigt, og der blev lyttet til de fremmødte fra arrangørerne side. 

 

   

Herefter var der julefrokost kl. 19.00 

 

Referent Klavs Heltoft 

 
 


