Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 17. december 2013 på lærerværelset kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Rikke Ehrenreich, Morten Skott, Mette Andersen, Lone Nitschke, Murat Kilic, Anders Drejer,
Kristine Nielsen, Asem Mansour, Jytte Pedersen, Søren Marcussen, Klavs Heltoft, Ole Skov.
2. Godkendelse af dagsorden.
Meddelelsespunkt v/Murat: Orientering om Unge og Alkohol-arrangement.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Elevrådet fik behandlet følgende:
Bedre hygiejne i kantinen og på toiletterne. Efter forrige SB-møde kantinepersonalet orienteret
om friholdelse af vask til håndvask. De medhjælpende elever er orienteret om håndhygiejne
allerede ved ansættelsen, der følges op på dette. Elevrådet skal forhøre i klasserne, om problematikken stadig er aktuel. Nyt firma har forestået rengøringen siden 1.12.13, og der er visse
indkøringsproblemer, dog synes toiletrengøringen at være forbedret. Skolens egen ekstra toiletrengøring omfatter nu flere toiletrum. Rengøringen må ikke viske lektier på tavlen væk.
Åbent bibliotek om morgenen ønskes mhp print af besvarelser, alternativt en printer i hver
klasse. På grund af besparelser er åbningstiden på biblioteket mindsket, og der er ikke økonomi
til printere i klasselokalerne. Elevrådet kan bringe videre, at besvarelser skal være klar i god tid,
og printerne kan tilgås i 10-frikvarteret. I øjeblikket er biblioteket åbent fra 8.15, da der er ansat
jobtilskudsperson. Der skal logges på pc’erne med bestemt kode, inden de kan tages i brug af
elever og lærere. Det er den enkelte lærers afgørelse, om besvarelser skal afleveres på papir
eller digitalt.
Den varme kantinemad er for dyr ift. portionen. Maden kan næppe gøres billigere, men Klavs
taler med kantinedamerne om portionsstørrelsen.
Frikvartersidræt ønskes to gange dagligt. Efter sommerferien får eleverne helt andre forhold
mht. idræt og bevægelse; der vil ske rigtig meget.
Bedre mulighed for bustransport til skolen, da nogle elever enten skal skifte mange gange, og
andre kan komme for sent pga forsinkede busser. Der har aldrig været en decideret skolebus,
men ruteomlægningen af linie 3 har været uheldig for nogle elever. Med udvidelsen af Herredsvej kan det være aktuelt at tage busruten op til revurdering, da specielt børn fra Trillegården vil
få en farligere skolevej. Hasle Fællesråd har bedt om ny trafikmåling, da trafikken allerede er
mærkbart forøget.
Tøjknager opsættes klassen. På grund af små lokaler samt dårligt indeklima, når tøjet er fugtigt,
kan dette ikke lade sig gøre.
Elevrådet roses for sine input.
5. Meddelelser.
Der har hidtil ikke været økonomi til anskaffelse af lockers, men behovet vil øges, såfremt
eleverne skal medbringe egne devices. Punktet overvejes ifm. budgettet, da der evt. kunne
indkøbes lockers til én årgang hvert år. Der er indhentet tilbud på nye mål samt bander til
området ved kantinen. Prisen afgør, om ønsket realiseres. Toiletrengøringen er søgt optimeret,
som tidligere omtalt.
Postkassemærkatet er omdelt til alle elever med skriftlig opfordring til forældrene om opsætning
af dette et synligt sted. Kan evt. udsendes igen til foråret.
Murat har undersøgt mulige foredragsholdere, og der indkredses tre muligheder til områderne:

unges kommunikation og konventioner på de sociale medier, den positive anvendelse af it og
dens muligheder samt påvirkning af psyken/koncentrationen/indlæringen ift. forstyrrelser fra
devices. Arrangementet påtænkes afholdt som et aftenarrangement ultimo marts med tre indlæg
á 20 minutters varighed med hver sin efterfølgende debat. Murat arbejder på aftale med foredragsholderne inden juleferien. Der aftales nærmere på næste SB-møde.
Murat og Jaafar deltog i Unge og Alkohol-arrangement, der var en øjenåbner og en særdeles
givende oplevelse. B&U opfordres til flere arrangementer af samme slags.
Næste SB-møde flyttes til den 20.1.14 på grund af to høringssvar, der skal foreligge senest den
23.1. Den ene vil bl.a. omhandle den fremtidige sammensætning af SB, den anden ombygning
af Bakken til integreret dagsinstitution.
De århusianske SB-formænd vil fremover modtage mails direkte fra forvaltningen.
6. Gennemgang af folkeskolereformen v/OS
Det ugentlige timetal fordeler sig således: 0. – 3. trin: 30 timer, 4. – 6. trin 33 timer og 7. – 9.
trin 35 timer. Der undervises i engelsk fra 1. klasse og i tysk fra 5. klasse. Lektiehjælp skal
tilbydes fra 1. klasse og lægges i ydertimerne om eftermiddagen. Fremover skal udelukkende et
minimumstimetal opfyldes, hvortil kommer de understøttende timer. Dette kontrolleres af
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. De understøttende timer anvendes til lektiehjælp, faglig fordybelse eller bevægelseslektioner. UEA-undervisningen skal implementeres i den almindelige
undervisning på 9. trin. Valgfag udbydes fra 7. trin med bl.a. håndværk, design, madkundskab
og billedkunst. Folkeskolens Afgangsprøve hedder fremover 9. klasses prøven, idræt bliver
udtræksfag med karakter frem for udtalelse, og valgfag skal inddrages i projektopgaven. Pædagogerne skal overveje, hvad de kan bidrage med i skolens undervisningsdel, og det vil som
udgangspunkt være disse, der varetager bevægelsestimerne. Kommunen bidrager med 52% af
SFOs budget, hvorfor det ikke er forældrebetalingen, der finansierer den undervisning, der
foreståes af en pædagog eller anden person med tilsvarende faglige kompetencer. Pædagogernes
arbejdstid fordeles med lidt under 50% i skoledelen, hvilket svarer til 15 ugentlige undervisningstimer for 15 – 16 pædagoger. SFOs budget justeres fra måned til måned afhængigt af indog udmeldelser, hvilket kan påvirke antallet af pædagoger i skole- og SFOregi. Lærerne skal
være til stede på skolen i 42 uger á 35 timer; hertil kommer 215 timer til forberedelse og møder.
Hasle Skole tildeles midler til etablering af 12 arbejdspladser, og der er igangsat proces med at
finde egnede lokaler. Lærerne får udleveret bærbar pc til foråret. I 2020 skal 95% af lærerne
have liniefag eller tilsvarende kompetencer i de fag, de underviser i; der er tildelt kr. 100.000 til
dette, hvilket er meget lidt til liniefagsuddannelse. Inden sommer foreligger nye mål for samtlige fag; der lægges her fokus på elevernes læring. Om få år afløses bl.a. ForældreIntra af en ny
statslig portal. På Skoleintraen kan procesplanen for indførelsen af folkeskolereformen nærstuderes.
På de omdelte skemaer ses, hvorledes lektioner og frikvarterer kunne tænkes fordelt. Frikvarterslængden er ens for alle årgange; dette giver de små elever en længere skoledag, men Fdagene kan afkortes. F-dagene har givet gode erfaringer, og mængden øges fra 25 til 30 dage.
Der er nedsat 3 udvalg til inden PR-mødet den 22/1-14 at behandle følgende: Motion og
bevægelse, Lektiehjælp og faglig fordybelse samt Valgfag 7. – 9. klasse. Der søges ensartet
struktur for alle årganges skoledag á la den nuværende, således at de lærere, der fortsat ønsker at
undervise store som små elever, kan få mulighed for dette. Herudover er bevægelsestimerne
placeret årgangsvist, hvilket giver kernelærere og klassepædagoger mulighed for at mødes en
gang ugentligt. Startes skoledagen kl. 8.00, vil dette dels fastholde en større andel af børn i
SFO, dels give bedre mulighed for eleverne til deltagelse i fritidsaktiviteter eller varetagelse af
fritidsjob.
Nu sættes rammerne for skoledagen, efterfølgende går finpudsningen i gang, f.eks. tidspunkt for
mødetid om morgenen. SB vil løbende skulle tage beslutninger vedr. specifikke områder ift.
skolereformens indfasning. Det er lovmæssigt besluttet, at der skal samarbejdes med musikskolerne. Aarhus Musikskole er måske interesseret i at forsøge klassebaseret instrumentalundervisning på Hasle Skole, hvortil der kan søges midler. Ole aftaler nærmere med Aarhus Musikskole.

7. Orientering om resultat af medarbejdertrivselsundersøgelse.
Trivselsundersøgelse udfærdiges hvert 2. år. På Hasle Skole ligger lærernes statistik godt i
forhold til kommunens gennemsnit. Tallene viser, hvordan lærerne lokalt har haft det med deres
ledelse, og der er ros fra tillidsmanden til ledelsen.
For pædagogerne har arbejdet med den sociale støtte fra kolleger og det sociale fællesskab båret
frugt. Tallene har udviklet sig positivt, og der er generelt 80% positiv fremgang på de forskellige områder.
Ved forrige undersøgelse var rengøringsassistenterne en del af tap-gruppen, hvilket gør dette års
undersøgelse stort set ubrugelig. Derfor er der afholdt samtaler med de tilbageværende
personalegrupper og iværksat handlingsplaner ift. trivselen.
8. Eventuelt.
Af hensyn til skolens arbejde med at tiltrække flere etnisk danske elever kunne det kunne være
fint at få dokumentation fra Niels Egelund ifm. hans udtalelse om, at flere end 40% tosprogede
elever på en skole giver ringere læring. Niels Egelund henviser formentlig til Pisa-resultatet.
Der fastsættes kommende mødedatoer på næste SB-møde.
Julefrokosten konverteres til sommerfrokost.
18.12.13
f. Ole Skov
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