Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 23. maj 2017 på personalerummet kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse
Søren Marcussen, Irene Bak, Anders Winding, Dorte Bach, Ole Skov, Helle Sværke, Tanja
Noe, Jytte Pedersen, Kim Olesen, Camilla
Ikke tilstede: Ditte Løvbjerg, Stian Ehrenreich
Delvist tilstede: Lone Nitschke
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3. Godkendelse af referat af seneste møde.
Godkendt
4. Nyt fra elevrådet.
Den fodboldturnering, som i år har været arrangeret og afviklet af elevrådet og RA, arrangeres
igen næste skoleår.
5. Meddelelser.
 Alle 6 Aarhus Skoler har sagt ja til deltagelse i projekt ”løft af de fagligt svageste”. 16 %
af de i alt 120 skoler har sagt nej. Ledelsen er indkaldt til et endnu ikke datosat
informationsmøde inden sommerferien.
 Der er nu bestilt ca. 200 garderobeskabe til 300-gangen. Der er 6-8 ugers leveringstid.
 Bjarne (TSL) har lavet et stativ til løbehjul.
 Formanden har i samråd med næstformanden på skolebestyrelsens vegne udsendt en
bemærkning til et forslag om et forsøg med lukning af Stagehøjvej/Haslevangsvej, De
bakker 100 % op om forslaget. Der er i høj grad brug for at øge trafiksikkerheden i
området.
6. Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen – bilag
På skoledelen ligger vi samlet set lidt lavere end 2015, men over det kommunale gennemsnit
2017. Det er dog påfaldende at vi samtidig er steget tilsvarende på spørgsmålet om, hvorvidt
man vil anbefale Hasle Skole til andre forældre!
De indendørs fysiske rammer og særligt toiletterne får hug af både forældre og elever.
Den ringe rengøringsstandard på toiletterne skyldes bl.a. elevers dårlige adfærd. Der KAN gøres
rent så det ikke lugter af eksempelvis urin, hvis det bliver gjort ordentligt. Og der er tilkøbt
ekstra rengøring i løbet af dagen. Men det kan også tilskrives en løbende kamp med
rengøringsselskabet, som langt fra lever op til deres ansvar.
Der dvæles ved faldet i tilfredshed af punktet ”At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte
undervisningen væk fra skolens område (fx til museer eller virksomhede)” Det kan undre, da der er udbredt
enighed om, at skolen faktisk er meget ude af huset og deltager i rigtig mange af byens tilbud.
Måske er forældrene blevet vant til det høje ”ud af huset” niveau og bemærker det ikke længere
som noget ekstraordinært. Det foreslås, at der ”reklameres”/informeres mere på intra med små
som store begivenheder. Det er dog arbejdstungt at vedligeholde intra, men der er i nederste
bjælke på hjemmesiden løbende udskiftning af opslag. Opgaven er delt ud på et antal lærere.
Under ”Resultater fordelt på afdelinger” er det iøjnefaldende, at tilfredsheden generelt daler fra
indskoling til mellemtrin. Til gengæld stiger den igen til udskolingen. Det kan måske skyldes et
dalende informationsniveau fra indskoling til mellemtrin, så forældrene har mindre

fornemmelse af, hvad der sker. Det kan måske også skyldes, at eleverne er knap så begejstrede
som de var i indskolingen, lærerskift, mere uro i klasserne.
Opsummerende: Generelt ligger vi over det kommunale gennemsnit, men der er en faldende
tendens på de fleste områder. Det skal vi naturligvis være opmærksomme på. Det skaber
undring, at der er så store udsving i tilfredsheden afdelingerne imellem.
SFO: Den generelle tilfredshed er dalende og under det kommunale gennemsnit. Der kan være
flere forklaringer, bl.a. en lidt lang ombygningsperiode både fysisk og
indholdsmæssigt/strukturelt, hvilket kan have forårsaget usikkerhed blandt forældre. Et par
årgange har også været hårdt ramt af personale-udskiftning.
Det er bemærkelsesværdigt, at forældre ytrer sig negativt om, hvordan de imødekommes af SFO
personalet. Det er et nemt sted at sætte ind i forsøg på forbedring.
Formanden foreslår et fælles møde mellem skolebestyrelsen og SFO forældrebestyrelsen – evt.
til junimødet.
Klap på skulderen til SFO-ens bevægelsespersonale. Der er stor tilfredshed.

7. Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen – bilag
Det er omfattende både at foretage og efterbearbejde elevtrivselsundersøgelsen, og resultaterne
er uoverskuelige og umulige at gennemgå til bunds.
Dorte er rundt på årgangsteammøder og vende resultaterne af rapporten, er dog ikke hele vejen
rundt endnu.
På indskolingsdelen ser det rigtigt fint ud. Vi er gået frem ift. tidligere år og ligger også over det
kommunale gennemsnit. Fra 4. til 9. klasse ser det dog lidt mere ”rødt” ud, men ligger stadig tæt
på det kommunale gennemsnit. De parametre, vi ligger godt på er, at ikke mange mobber og
ikke mange føler sig mobbet, og det er særdeles positivt. Elevrådet er opfordret til at tage det
op. Det kunne være interessant at høre deres mening.
8. Høring vedrørende gentænkning af tilbuddene til børn og unge i Gellerup, Tovshøj og Ellekær –
10 bilag sendes i separat mail
Forslaget bunder i, at man fra kommunalt hold har fået øje på, at noget ikke fungerer. Børnene
fra de nævnte områder klarer sig generelt dårligere på alle parametre end gennemsnittet af børn
og unge i Aarhus Kommune. Og det hjælper ikke, at de går på andre skoler og kun marginalt,
hvis de flytter bopæl til andet område. Det er den sociale arv, der slår igennem. Man kan kun
anerkende et tiltag, der vil forsøge at løfte de svageste i de udsatte områder, og det er relevant
for Hasle Skole, fordi vi har mange elever derfra. Der er enighed, om at de 6 foreslåede temaer
er gode, og der er ingen tilføjelser. Man er spændt på, hvilket konkrete tiltag, der bliver lagt
frem for at arbejde med dem. Ole og formanden arbejder videre med en formulering af det
endelige høringssvar.

9. Eventuelt.
Skolen har haft 3 til samtale til stillingen dansk i indskolingen og natur/teknologi. Marie Danø
har derudover sagt op og fået job på Tranbjergskolen, så endnu en stilling skulle besættes.
Skolen har ansat Birgitte Bie i Marie Danøs stilling samt en nyuddannet lærer Sian Haack til
dansk i indskolingen samt natur/teknologi. Begge meget kvalificerede. Vi har en tredje
ansættelse til stillingen dansk og tysk i udskolingen, nemlig tidligere ansatte Karsten
Østergaard.
Anders Winding melder afbud til næste bestyrelsesmøde den 21/6 2017.
Referent: Marianne Sønderstrup

