
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Mandag den 16. december 2015 i personalerummet kl. 17.30 

 

 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Jytte Pedersen, Rikke Lund Ehrenreich, Stian Ehrenreich, Jaafar Pouraliabuzar, Anders 

Winding, Anne Lene Eskesen, Ditte Løvbjerg, Mette Andersen, Lone Nitschke, Søren 

Marcussen, Dorte Bach, Klavs Heltoft, Ole Skov 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat. 

Rettelse til punkt 6: I skolens vision skal der stå ”eleverne” i stedet for ”elever”. 

 

4. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet har arrangeret en tegne- og udsmykningskonkurrence i anledning af julen. 

 

5. Orientering om og eventuel udtalelse til Børn og Unges forslag til besparelser 

Der fremsendes en udtalelse. Hvis Center 10 nedlægges, opfordrer bestyrelsen Byrådet til at 

gøre, hvad de kan for, at der ikke etableres en privatskole i bygningerne. Antallet af 10. kl-

tilbud skal desuden matche behovet, og der bør tages hensyn til den geografiske placering, så 

ikke alle tilbud ligger i Sydbyen. Endvidere anbefales det, at der ikke oprettes et centralt it-

supportkorps. Endelig gøres der opmærksom på, at den tidligere SFO-start vil give 

lokalemæssige og planlægningsmæssige udfordringer for skolerne.  

Ole udformer en udtalelse, som Rikke godkender den fredag d. 18/12, hvor der er høringsfrist. 

 

6. Gennemgang af skolens kvalitetsrapport 2015 

Rapporten blev gennemgået af Ole. Rapporten evalueres i en kvalitetssamtale med distriktets 

områdechef, hvor en repræsentant fra bestyrelsen er inviteret til at deltage.  Samtalen, der er sat 

til tirsdag d. 12/1, søges flyttet, da ingen repræsentanter fra bestyrelsen har mulighed for at 

deltage denne dag. 

Generelt ligger Hasle Skole på de fleste områder flot i rapporten i forhold til kommunens 

gennemsnit. Specielt er der stor forældretilfredshed. Skolens elever tilkendegiver dog, at de 

savner anerkendelse. Elevernes trivsel overvejes som et fremtidigt indsatsområde.  

Bestyrelsen ønskede ikke at bidrage med en selvstændig udtalelse. Men udtrykte deres 

anerkendelse af det arbejde og de resultater, som skolens personale opnår. 

 

7. Ændringsforslag til formuleringen af samarbejdsaftalen mellem SFO’s forældreråd og 

skolebestyrelsen – på initiativ af forældrerådet.  

Ændringsforslaget blev vedtaget. Det undersøges om kommunens styrelsesvedtægt, der er 

grundlaget for samarbejdsaftalen, er revideret. 

 

8. Eventuelt. 

Intet. 

 

 

 

 

  Referent: Klavs Heltoft 

 


