
Referat af ekstraordinært møde i skolebestyrelsen 

 

Mandag den 15. maj 2017 på personalerummet kl. 19.00 
 

 

 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Søren Marcussen, Irene Bak, Anders Winding, Stian Ehrenreich, Dorte Bach, Ole Skov, Helle 

Sværke, Tanja Noe, Jytte Pedersen.  

Senere ankomst: Ditte Løvbjerg, Lone Nitschke 

Ikke tilstede: Kim Olesen, elevrådsrepræsentanter 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Godkendt 

 

4. Skolebestyrelsens holdning til Hasle Skoles deltagelse i regeringens program for 120 skoler – jf. 

udsendte bilag. 

 

Ole opsummerer essensen af sagen. Hasle Skole er blandt de 6 Aarhus skoler (120 skoler på 

landsbasis), der har en stor del af fagligt svage, som ikke opnår 4 i dansk og matematik – mere 

præcist 34% af vores 9. klasses elever set over de seneste 3 år. Vi kan få del i en pulje på 500 

mil (ca. 1,3 mil. Pr. år), hvis vi henover de næste 3 år kan sænke denne andel med 5 

procentpoint pr. år. Flere spørgsmål og kommentarer dukker op:   

 

 Vi mangler svar på, hvad der sker, hvis man melder sig ind i projektet og ikke det først 

år opnår målet. Er man så ude?  

 Vi har en konkret udfordring, idet vores kommende 9. klasse er en meget fagligt tung 

klasse, hvor ca. halvdelen er erklæret ikke uddannelsesparate.  

 Kan vi melde os ind uden at gøre væsentligt andet end det, vi allerede gør med 2-

lærerordning i alle fag på denne årgang? Eller bliver der krævet noget i form af læreres 

og lederes deltagelse i diverse arrangementer, og hvad kommer det til at koste skolen?   

 Helt konkret er der 23 elever på kommende 9. årgang. Hvis vi skal nå målet, skal 71 %, 

dvs. 16,33 elever have min. 4 i dansk og matematik.  Det vurderes at være urealistisk.  

 Men hvis omkostningerne ikke er for store, kan vi jo melde os ind og håbe på at blive 

klogere på området og så acceptere at blive ”smidt af” igen, hvis målet ikke nås.  

 Fra lærerside forudses det bl.a., at der vil ligge et stort pres på nogle få lærere, der skal 

løfte opgaven, hvis vi siger ja.  

 Vi skal passe på ikke at sætte vores gode ry og rygte opbygget igennem mange år over 

styr ved at kaste os ud i et projekt af strategiske årsager og fordi vi ”lugter penge” – et 

projekt, som i øvrigt er dømt til at mislykkes – i hvert fald det første år, fordi den 

kommende 9. årgang ikke kan honorere det ønskede resultat. 

 

Efter at have hørt bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter, indstiller formanden 

til, at skolen siger ja til deltagelse i projektet.  

Ole formulerer en kommentar til ministeriet, om at tiltaget kommer sent, og at vi ønsker større 

viden om konsekvensen, hvis vi ikke når målet første år. Kan vi så til gengæld reducere med 10 

procentpoint det andet år og stadig være med. Formanden gennemlæser Oles formulering. 



 

 

5. Skolebestyrelsens deltagelse i ansættelsesudvalg for lærerstillinger. 

 

I de seneste skolebestyrelser har formanden og/eller et par medlemmer samt en 

medarbejderrepræsentant siddet med ved ansættelsessamtaler.  

Det besluttes, at denne praksis fortsætter, således at bestyrelsen adviseres om tidspunktet for 

ansættelsessamtaler og sender formanden eller et par andre medlemmer til samtalerne. 

 

6. Eventuelt. 

Der mindes om dialogmødet på Rådhuset den 1/6 kl. 18-20 

 

 

     Referent: Marianne Sønderstrup 

 

 


