Referat af møde i skolebestyrelsen
Mandag den 11. april 2016 på personalerummet kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Rikke Lund Ehrenreich, Jytte Petersen, Jaafar Pouraliabuzar, Jaafar Pouraliabuzar, Anders
Winding, Anne Lene Eskesen, Ditte Løvbjerg, Farah Awad, Ayman Lyassimi, Mette Andersen,
Lone Nitschke, Søren Marcussen, Klavs Heltoft, Ole Skov
2. Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt 8: Høring om nyt RULL-projekt.
3. Godkendelse af referat
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet
Elevrådet har arrangeret en foldboldturnering for 5.-9. årg. Der spilles på blandede hold, hvor
alle årgange er rerpæsenteret. Der spilles én kamp pr frikvarter.
5. Meddelelser
RULL siden sidst.
Projektet i korte træk: 300-fløjens 1. og 2. sal omdannes til indskolingsafsnit og
administrationen ombygges – Bakken flyttes til skolens bygninger. Projektet er udsat med 6
uger. Forventet start er 15. juni og afslutning medio september. SFO og bh.-kl bliver ikke berørt
af ombygningen før sommerferien. Efter sommerferien forventes to bh.kl at skulle være på
Bakken midlertidigt. De to resterende bh.kl (A og B) forventes at kunne blive i de nuværende
lokaler.
Sideløbende etableres der forsøgsopstillinger med anderledes indretning af klasselokaler i en 0.
kl. 3. kl og 6. kl.
6. Godkendelse af regnskab for skole og SFO 2015
bilag
Regnskab for SFO: Regnskabet udviser et underskud på omkring 300.000 kr.. Underskuddet
skyldes hovedsageligt en mindre tildeling af H-midler. Regnskabet blev godkendt.
Regnskab for skole: Regnskabet udviser et overskud på ca. 600.000 kr. Overskuddet skyldes
primært mindre udgifter til eksterne specialklasselelver, tilbageløb af midler til fjernvarme og
ikke realiserede udgifter til det udsatte RULL-projekt. Regnskabet blev godkendt.
7. Godkendelse af driftsbudget 2016
bilag
Budget for SFO: Budgettildelingen baseres på et skøn over børnetallet og tildeling af H-midler.
H-midlerne er delvis personbårne, mens andre reguleres i løbet af året. Stillingstallet forventes
at være det samme. Budgettet blev godkendt.
Budget for skole: Der afsættes midler til to klassesæt bærbare (340.000). Derudover afsættes
400.000 kr til inventar i administration og indskoling - endelig samlet 250.000 til skolemøbler.
Der er afsat lærertimer til deltagelse i Ekstrabladets elevfodboldturnering. Normeringen forøges
med 2 fuldtidsstillinger. Efter reguleringer i arbejdstidsnormer medfører dette, at der skal
ansættes 3 lærere. Derudover har en lærer opsagt sin stilling i foråret. Budgettet blev godkendt.

8. Høring om nyt RULL-projekt
B&U-planlægning har udarbejdet en samlet plan over forventede udbygninger af skolerne. Det
anslås, at Hasle Skole i de kommende år skal udbygges for godt 13 mio. kr – etablering af
håndværk/designlokale er indeholdt i indstillingen. Indstillingen forelægges Byrådet til
godkendelse senere på året.
Skolebestyrelsen fremsender en udtalelse, hvori man tilslutter sig denne.
9. Eventuelt
Forældre, der søger permanent opholdstilladetse, kan have behov for kunne dokumenter at de
har været aktive spillere i samfundet. Det kunne f. eks. være en udtalelse om deltagelse i
klasseråd.

Referent: Klavs Heltoft

