
Referat af møde i skolebestyrelsen 
Onsdag den 5. november 2014 på lærerværelset kl. 21.00 – 21.30 

 
 
Til stede: Anne Lene Eskesen, Ditte Løvbjerg, Stian Ehrenreich, Jytte Pedersen, Anders Win-
ding, Lone Nitschke, Mette Andersen, Søren Marcussen, Dorte Bach, Klavs Heltoft, Ole Skov.  
 

1. Godkendelse af referat af SB-mødet 1/9 2014. 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af princip for skolens samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kul-
turliv samt musikskoler og ungdomsskoler. 
Skolen har godt samarbejde med Aarhus Musikskole og teatrene. Samarbejdet med idrætslivet 
foregår gennem personlige kontakter. Der tilføres tekstens afsn. 2, 2. linie, ”…at eleverne præ-
senteres for idræts- og andre …” Samarbejde med erhvervsliv er bredt ud til hele Aarhus frem-
for lokalt. SB har til enhver tid mulighed for at inddrage repræsentant for erhvervslivet i besty-
relsen. 8. årgang stifter nu, udover gymnasieuddannelsen, også bekendtskab med Aarhus Tech, 
Jordbrugsuddannelsen i Beder, Aarhus Købmandsskole, Sosu-uddannelsen. 
OS tilretter teksten. Princippet godkendt. 
 

3. Indholdet af decembermødet man. d. 8/12. 
Der afholdes 1 times møde fra kl. 18.00 – 19.00, herefter julefrokost. 
 

4. Eventuelt. 
Byrådet har vedtaget etablering af fælles administration mellem DT Hasle og Hasle Skole med 
placering på skolen. Klavs bliver personaleleder for hele området. Elsebeth Johannsen samt 
dennes administrative medarbejdere flytter hertil. Det vides endnu ikke, om Dagtilbud Charlot-
tehøj skal være her eller på Møllevangskolen. RULL-projektet effektuerer nu etablering af dag-
tilbud i Bakkens lokaler, hvorefter Bakken flytter over på skolen. Samtidig skal lokale etableres 
til faget håndværk & design. Disse tiltag inddrages i RULL-proces over to forårsmøder, hvor 
styregruppen til sidst træffer beslutningen. Senest den 15.3.15 skal der foreligge en plan med 
ikrafttræden pr. 1.7.15. Tandlægeklinikken flyttes til Møllevangskolen, hvorefter der kun vil 
være profylakseafdeling her. FU skal formentlig flytte til anden skole. Det er vigtigt at være 
proaktiv mhp ressourcetildeling. SB inviteres formentlig med i RULL-processen. 
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Ref.: 
f. Ole Skov 
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