Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 24. februar 2015 på lærerværelset kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Rikke Lund Ehrenreich, Stian Ehrenreich, Mette Andersen, Ditte Løvbjerg, Lone Nitschke,
Jytte Pedersen, Anders Winding, Emre Kilic, Dorte Bach, Søren Marcussen, Klavs Heltoft, Ole
Skov.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Orientering om sammenlægning af dagtilbud v/Elsebeth Johannsen og Lis Lykkelund
Togsverd.
Byrådets beslutning om effektivisering samt optimering af samarbejdet indenfor 0-18-års
området medfører reduktion af dagtilbuddene i området fra tre til to. Herefter svarer dagtilbuddenes distrikter til hhv. Møllevangskolens og Hasle Skoles distrikter. Vuggestuen Palludan
Müllers Vej samt Børnehaven Charlottehøj hører fremover ind under Hasle Skoles distrikt,
Tusindben og Deruda’ til Møllevangskolens. Pladsanvisningen vil bestræbe sig på at tilbyde
forældre pasningstilbud placeret i deres hjemdistrikt. Alle involverede parter er enige om, at
idéen er god, samt at den forholdsvis lange proces har været givtig. En dagtilbudsleder skal
tilbydes andet arbejde, hvorfor dennes løndel kan spares. Sammenlægningen forventes vedtaget
ved førstebehandlingen den 4. juni, dog senest 17. juni, såfremt sagen skal udvalgsbehandles.
Forhåbentlig kan distriktsændringen medføre, at børnene fra Bornholmsvejs børnehave starter
på Hasle Skole.
5. Nyt fra elevrådet.
Elevrådet påtænker avisudgivelse, hvor 7. – 9. trin står for artiklerne. Det foreslås, at 4. – 6. trin
også kunne bidrage med artikler eller idéer. Især de store elever har givet udtryk for ønske om et
større lokale at opholde sig i i frikvartererne, hvor gårdvagt skal være til stede. Her skulle være
mulighed for at spille bordfodbold og hygge sig. Det foreslås, at bordfodbolspillet flyttes til det
store rum ved Kantinen, samt at Kantinen fremover sælger bolde til spillet. Elevrådet vender
tilbage med mere om lokaleønsket på et senere SB-møde.
6. Meddelelser.
Aarhus Musikskole har udlånt violiner, bratcher og celloer til godt et dusin interesserede elever,
der modtager undervisning to gange ugentligt af to til tre konservatoriestuderende. Det er
ambitionen at få et strygeorkester i gang.
Fra næste skoleår forsøges delt musikundervisning tre timer i forlængelse af hinanden i en 2.
klasse. Eleverne deles i to hold; i første lektion modtager det ene hold instrumentalundervisning
af lærer fra Aarhus Musikskole, det andet almindelig musikundervisning af egen lærer. I anden
lektion bytter holdene undervisningsform, og i tredje spiller holdene sammen. Forsøget koster
en time ugentligt for skolen.
RULL-processen skal resultere i indretning af Bakken til integreret institution, administrativt
fællesskab samt indretning af håndværk & design-lokale. Styregruppen (dagtilbudsleder,
skoleledelse samt forvaltningsrepræsentanter) arbejder nu med beskrivelse af en dagligdag set i
forhold til bygningsmassen og lokalebehov. Fra centralt hold ønskes indskolings-, mellemtrinsog udskolingsafsnit, hvilket skolens arkitektur, lokalestørrelser samt årgangsvise klasseantal
ikke kan muliggøre. En vægtig faktor og et særkende for personalesammenholdet på skolen er

pudsigt nok den årlige diskussion om, hvor, hvilke klasser skal være og den daglige tæthed på
hinanden. Indretning af håndværk & design-lokale kunne blive i inspektørboligen, hvilket
kræver installation af ventilation. Med henvisning til byrådsbeslutning om lokaleoptimering er
bygningen imidlertid foreslået sat til salg. Elevtallet er stigende, lokaleantallet småt, og set i
relation til Bakkens indflytning på skolen vækker det bekymring hos indskolingsforældrene,
hvordan skolen skal kunne huse børnene. Denne bekymring har styregruppen talt om. SB
udtrykker dels undren overfor et eventuelt frasalg af inspektørboligen, dels bekymring for, om
den opnåede og hårdt tilkæmpede elevtilgang svækkes for at vende til direkte fravalg af skolen
pga dårlige lokaleforhold, at balancen i elevsammensætningen vil tippe igen. Elevprognose afventes, men skolen skal kunne tåle et antal vandreklasser i flere år, før det kommer på tale med
udbygning. Søren Marcussen oplyser, at det er muligt at gøre eksisterende lokaler anvendelige
til såvel SFO- som undervisningsbrug. Skoleledelsen vil forsøge at påvirke processen mhp en
direkte dialog med arkitekterne. Herudover vil SFO-forældrene snarest muligt få information
om processen, og hvor langt den er nået. På styregruppemøde skal oplyses om, at er planerne
ødelæggende for skolens hidtidige store arbejde, f.eks. frasalg af inspektør-boligen, vil SB
reagere med skriftlig henvendelse om politisk bekymring til rådmanden.
7. Evaluering af skolefesten.
Glade og tilfredse børn over hele linien. Opdelingen i indskoling, mellemtrin og udskoling
fungerer. Næste år flyttes boderne formentlig ud i vestibulen og foran kantinen, ligesom
stoleafrydning påbegyndes foran musikernes scene. Forslag om forældrelounge. Der vil blive
solgt vand næste år, men det øvrige varesortiment bibeholdes. Ros til festudvalg, medhjælpere
og lydmand.
Hændelse omtalt. Debat om udstrækningsgraden af information herom. SB tilkendegiver, at
ledelsen har gjort, hvad den kunne.
8. Orientering om resultat af indskrivningen.
Statistik gennemgået. Der kan blive såvel tre som fire klasser; resultat af sprogscreening samt
antallet af optagne elever udenfor distriktet afgør dette. Valg af privatskoler er faldet til fordel
for folkeskoler. Den procentvise indskrivningsprocent i forhold til antal mulige er stort set som
sidste år. I månederne fra klassedannelsen i april sidste år og frem til skolestarten rejste 20
elever til andre byer eller skoler.
9. Fastsættelse af principper for understøttende undervisning.
Sidste afsnit, 1. linie: Den indskudte sætning slettes.
Godkendt.
10. Udkast til princip for holddannelse.
Den nye folkeskolereform tillader væsentlig mere holddannelse fra 4. trin og opefter end førhen.
Vedtaget.
11. Eventuelt.
På et af de kommende SB-møder ønskes orientering om kantinedriften – ambitioner, hvordan
går driften, bruges kantinen, barrierer og muligheder, tid til at købe i frikvarteret mv.
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