
Referat Skolebestyrelsesmøde  
 

Onsdag den 21. juni 2017 i mødelokalet på administrationsgangen kl. 19.00 

 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Helle Sværke, Klavs Heltoft, Kim P. Olesen, Iren Bak, Ditte Løvbjerg, Søren Markussen, Dorte 

Bach, Ole Skov, Tanja Marcher Noe, Stian Ehrenreich, Jytte Pedersen, Lone Nitschke 

Fraværende: Anders Winding, elevrådsrepræsentanter 

 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Ekstra punkt: Datoer for næste års møder (ny punkt 7)  

Punkt 7 og 8, som så bliver til 8 og 9 byttes om. Ellers godkendt. 

 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Godkendt. 

 

 

4. Nyt fra elevrådet. 

Intet nyt 

 

 

5. Meddelelser. 

Ole og Dorte var til infomøde i Jelling om ”de 120 skoler”, som sidenhen er blevet til 87. Mødet 

var inviteret til af Undervisningsministeriet. Det var et meget lidt informativt møde. Ingen af de 

materialer, der var blevet lovet, var klar og bliver tidligst klar til september 2018. Skolen har 

besluttet, at arbejde med kommende 9AB, selvom det er en klasse, hvor potentialet er 

begrænset.  Kommende 8. klasse har også meldt sig på banen og vil gerne være med i de 

initiativer, der bliver taget. Lone meddeler, at der er gjort erfaringer under prøverne i år (hvoraf 

en del har været nye), som kan være brugbare i forberedelsen af eleverne næste år. 

Status vedr. prøverne: De mundtlige prøver er gået rigtig godt. De skriftlige ligger mere jævnt. 

Vi får 3 nye elever fra Ellekærskolen til start næste skoleår i kommende 4. klasse. Vi har fået i 

alt 6 elever fra den klasse, og der er kun 8 tilbage på Ellekærskolen – i den klasse. 

 

 

6. Orientering om Min Uddannelse og AULA v/Tanja og Helle 

- herunder skoleledelsens strategi for implementering af Min Uddannelse 

Tanja og Helle har deltaget i sparringsfora for forældre og orienterer herfra om Min Uddannelse 

- læringsplatformen, der starter fra august 2017. AULA går i luften noget senere og er en 

samarbejdsplatform. Herom er forældrene endnu ikke så godt orienteret. 

Dorte informerer fra skolen: Alle lærere er blevet informeret og forberedt i løbet af dette 

skoleår. Først forlød det fra forvaltningen, at alt skulle lægges i Min Uddannelse. Senere er der 

trukket lidt i land. Bl.a. er det en udfordring, hvordan personfølsomme oplysninger skal 

behandles. 

For Hasle Skole er det et mål for næste skoleår, at alle skal lave årsplan i Min Uddannelse. Der 

er 5 F-dage i kommende skoleår, hvor personalet arbejder med Min Uddannelse og skal finde 

frem tid, hvordan platformen hensigtsmæssigt skal bruges og implementeres her på stedet. Det 

bliver spændende, hvor overskueligt og dynamisk den kommer til at virke. Der er enighed om, 

at arbejdet med den skal give mening.  

Det skal siges, at kravet om en læringsplatform er ministerielt og en del af skolereformen. 



Det er en udfordring, at den digitale læringsplatform fordrer, at hver elev har en computer, 

hvilket jo ikke er tilfældet, om end vi har fået en del flere i huset. 

Irene har erfaring som forældre med Min Uddannelse fra Skanderborg Kommune, og 

sammenligner det med en digital skoletaske, hvor man (hvis det bruges konsekvent til at 

formidle alle forløb) kan få et kendskab til, hvad ens barn arbejder med. Dog er det forstyrrende 

at læringsmålstanken er så gennemgribende og fylder så meget på fladen. Som forældre er der 

mange mål at forholde sig til, og det er måske ikke det, der er det mest væsentligt. Sidste nyt fra 

Skoleintra - itslearning er, at det ikke lukker ned og overtages af AULA. De fortsætter med at 

udvikle og opdatere deres læringsplatform. 

Skolebestyrelsen vil gerne lave en opfølgning efter de 5 F-dage næste skoleår, hvor platformen 

diskuteres. 

 

7. Skolebestyrelsesmøder i 2017/18 

Torsdag 21/9, tirsdag 24/10, onsdag 22/11, mandag 18/12, mandag 22/1, tirsdag 20/2, onsdag 

21/3, torsdag 3/5, mandag 11/6 

 

8. Eventuelt. 

Det er Lone Nitschkes sidste SB møde. Hendes afløser bliver Helle Servé, som også er 

kontaktperson for elevrådet. 

Ditte og Tanja repræsenterede bestyrelsen ved Sommermødet for de forældre og børn fra 

distriktet, som er potentielle skolestartere 2018/19. 

 

9. Fysisk rundtur på skolen 

 

 

 

Referent: Marianne Sønderstrup 

 

 

 

 

 


