Referat af møde i skolebestyrelsen
Mandag den 8. december 2014 på lærerværelset kl. 18.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Jaafar Pouraliabuzar, Anders Winding, Jytte Pedersen, Mette Andersen, Lone Nitschke, Rikke
Ehrenreich, Ditte Løvbjerg, Anne Lene Eskesen, Stian Ehrenreich, Emre Kilic, Søren Marcussen, Klavs
Heltoft, Ole Skov.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Ønske om nye, hurtige pc’ere. Der er afsat midler til køb af et klassesæt bærbare pc’ere inden årets
udgang. De stationære pc’ere udskiftes ikke. Det tager lang tid at få startet smartboards’ene. Der har
været problemer med løse forbindelser og kabler af ringe kvalitet. Der mangler nu kun reparation af et
stik, ligesom der er indkøbt nye kabler, som hver lærer udstyres med. Den tekniske side ift at få
apparaterne til at fungere har lærerne ingen forudsætninger for at kunne løse, men får hjælp af itmedarbejderne. Herudover er der mere end jævnligt problemer med udfald af adgangen til de
kommunale servere. Udskolingsklasserne ønsker nye borde og stole. Se under meddelelser. Toiletterne i
200-fløjen er beskidte. De store elever skal anvende toiletterne på 1. sal i 200-fløjen, da indskolingen
anvender toiletterne på 2. sal. De mindre børn er knap så gode til at ”ramme plet”, så selvom der
rengøres ekstra på eet af toiletterne, kan griseriet ikke afhjælpes fuldstændigt. Der følges jævnligt op på
området med toilettjek og samtaler om hygiejne i de små klasser. Elevrådet bedes orienteret om, hvad
skolen gør for at løse problemet. Vand på gulvet i pigetoiletterne i Hallen bringes videre til den tekniske
serviceleder, der gerne må orienteres om sådanne problemer af fritidsbrugerne. Der er søsat en
konkurrence om bedst julepyntede klasseværelse samt en tegnekonkurrence om jul/nytår.
Dommerkomitéen består af fem elevrådsmedlemmer, og gevinsterne er hhv. en kasse sodavand samt et
klippekort til madkøb i Kantinen. Ros til konkurrencerne, der også synliggør elevrådet.
5. Meddelelser.
Der opsættes lockers til 7. – 9. trin i 100-fløjens 2. sal samt udfor Edb1. Samtidig fjernes tre håndvaske
på gangene aht flugtveje. På grund af brandfare har Brandmyndighederne sagt nej til lockers med
indbygget strømforsyning. Der overvejes forskellige opladningsmuligheder i klasseværelserne, og gode
idéer hertil modtages gerne. Forsikringen dækker ikke for eventuelle indbrud i lockers, hvorfor eleverne
skal tage deres pc’ere med hjem efter skoletid. Selvom elever medbringer egne it-remedier, skal skole
altid kunne stille sådanne til rådighed for elever, der ikke selv har.
Elevtallet er nu stigende, hvilket gør det muligt at indkøbe f.eks. nye skolemøbler. Da indskolingen ikke
har fået nye møbler de seneste 20 år, og det ”kun” er 15 år siden, overbygningen fik, faldt valget på 0. og
1. trin. Det er meningen, at 2. årgang får nye møbler næste år. Det kunne overvejes, om ikke fordelingen
af nye møbler skulle spredes, så flere kunne opleve at få nyt møblement. Nuværende møbler slibes, så
splinter undgås. Et klassesæt koster kr. 50.000.
6. Evaluering af fællesmødet med DT Hasle d. 5/11 og beslutning om, hvorvidt vi sigter efter et fælles
formuleret værdigrundlag.
Vigtigst for forældre med regler og værdigrundlag for det sted, hvor deres barn aktuelt opholder sig.
Mere idé i, at beskrive det fremtidige end det fortidige; dvs. at dagtilbuddenes brochurer indeholder
information om skolen frem for modsat. Såvel DT Hasle som skolen skal dog give udtryk for
samarbejdet. For skolen handler det bl.a. om strategier ift fastholdelse af distriktets elever. Udover, hvad
der allerede gøres, kunne f.eks. de fem væsentligste værdipunkter vælges og beskrives konkret i folder
som grundlag for debat på forældremøder; kunne lægges på ForældreIntra og evt. formidles fra forælder

til forælder. Jo bedre, værdigrundlaget kommunikeres, jo bedre score i forældretilfredshedsundersøgelsen mht dette punkt.
7. Eventuelt.
Det vil være for dyrt i drift at anvende dankortautomat i Kantinen.
10.12.14
Ref.:
f. Ole Skov
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