Referat af møde i skolebestyrelsen
Mandag den 8. april 2013 på lærerværelset kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Murat Kilic, Morten Skott, Jytte Pedersen, Anders Drejer, Kristine Nielsen, Rikke
Ehrenreich, Søren Marcussen, Dorte Bach, Klavs Heltoft, Ole Skov.
Afbud fra Jaafar Pouraliabuzar.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Intet.
5. Meddelelser.
Der har været generel forståelse fra forældrenes side for at holde de børn hjemme, hvis
lærere er lockoutet. Elever med mange timer af tjenestemandsansatte lærere møder talrigt
frem, mens elever med færre timer har et ringere fremmøde. Der er ca. 10 elever dagligt, der
møder uden undervisningstilbud; dette tal forventes at stige. I SFOen møder ca. 1/3 af
børnene op. Der føres elevfravær, men situationen taget i betragtning medfører registreringerne ikke alvorligere konsekvenser for de enkelte elever. Vikardækning må kun anvendes i ganske ringe omfang, og skal indberettes til Børn & Ungeforvaltningen.
Der er afsendt 1. misligholdserklæring til Compass Group. Gentagne møder om manglende
rengøring og deraf følgende ekstrarengøring har opbrugt tålmodigheden; de tilsynsførende,
der har været ansat, har haft for travlt til det daglige tilsyn på skolen. Herudover har sanitetsrengøringen i især idrætsafsnittet været særdeles mangelfuld. Afsendes 2. Misligholdserklæring, svarer dette til en opsigelse af kontrakten, og rengøringen skal udbydes på ny. Jfr.
andre skolers erfaringer med dette, fordyres rengøringen med ca. 300.000 kr., hvilket svarer
til en ekstra rengøringsstilling – og hvilket er ca. det bud, skolen selv gav på rengøringen for
godt 1 år siden.
Mette Andersen og Lone Nitschke er genvalgt som medarbejderrepræsentanter i SB.
Lokalavisen har skrevet om undervisningseffekten på Hasle Skole. SB opfordrer til, at der
lægges link til artiklen på hjemmeside og Forældreintra.
6. Godkendelse af regnskab for 2012 for skole og SFO.
SFOen har søgt om anvendelse af overskuddet til synliggørelse af idrætsdelen i SFO,
ligesom der tænkes anvendt midler til generel forskønnelse af skolen. Der har været anvendt
en større sum penge til den kommende boldspilsrambla samt opgradering af it-faciliteter til
børnene. Lønudgiften er mindsket p.g.a. orlov dækket af vikar. Der påtænkes opslået et antal
stillinger i nærmeste fremtid. SB foreslår anvendelse af midler til aktiviteter for lidt større
børn, kunne f.eks. være at lave apps til bevægelsesaktiviteter på skolens område, at vikardække ved kurser samt PR for idræts-SFOen.
Godkendt.
Grundet skolens ekstraudgift på dels specialklasseelever, dels rengøringspersonale skulle 2
mio. kr. spares på 5/12 af skoleåret. Dette bevirkede et underskud på små 700.000 kr., som
måtte overtrækkes, såfremt SFOen fik et overskud på 300.000 kr. SFO har lånt skolen
midler til overtræk på rengøringskontoen, hvorefter underskuddet er på knap 1 mio. kr.
Herudover skylder skolen SFO kr. 360.000.
Godkendt.

7. Behandling af skolens budget 2013 samt time- og lektionsfordelingsplan 2013/14.
Det fremkomne overskud er fratrukket restancen til SFO. Ved fastholdelse af indeværende
års stillinger fremkommer overskud på undervisningskontoen på 540.000 kr. Da en lærer
vender tilbage efter orlov, overgår en lærerstilling til udviklingspuljen. Ressourcen på
rengøringen er mindsket i de seneste to år. Det er nærliggende at tro, at man fra kommunens
side forsat vil foretage nedskæringer her. Såfremt skolen får nyt rengøringsselskab, må
større udgift hertil påregnes. Gælden ønskes afviklet over 3 – 4 år.
Grundtimetallet bevares. Skolen holder sig generelt over minimumstimetallet, men økonomien borger desværre ikke for yderligere timer. Der beregnes timetal for humanistiske,
naturvidenskabelige og praktisk-musiske fag i blokke for indskoling, mellemtrin og
udskoling, således at alle elever gennem årene gives samme timetal i gennemsnit. Som i år
udbydes næste år halvårlige valghold for 7. trin, ligesom bl.a. lektiehjælp udbydes som et
slags valgfag for 8. – 9. trin. Undervisningsressourcen på 22 mio. kr. indbefatter bl.a. den
opgavebestemte ressource, underskud på specialklasseelever, lejrskole og skoleudvikling.
Der er næste år afsat midler til dele- og tolærertimer i de små klasser. Et godt forældrefællesskab og -engagement i børnenes lektielæsning kan være lige så værdifuldt som en
ekstra undervisningstime – skal funderes i de små klasser. Ressourcesvage forældre skal
hjælpes ad anden vej.
Godkendt.
8. Forslag om tryk af postkassemærkater som reklame for skolen.
SB finder idéen god; småbørnsforældre kan se, hvor kvarterets børn går i skole. Kristine
laver forslag med skolens logo på.
9. Fastsættelse af kommende SB-møder.
28/5, 12/6, 11/9.
10. Eventuelt.
Rikke, Klavs, Kristine, Morten og Dorte deltager i dialogmøde med Rådmanden på Hasle
Skole den 29/4.
Invitation til generalforsamling i FSÅ den 21/5 videresendes til SB.
Murat viderebringer tak fra Integrationsrådet og LO for skolens opbakning i ”Lige børn
leger bedst”-konkurrencen. Det undersøges, om tegningerne kan ophænges andre steder.
Inklusionsforedrag med efterfølgende god debat; dog manglede politisk deltagelse i denne.
SB debatterer på næste møde teknik og medier i folkeskolen. Forslag om: rådgivning og
oplysning af forældre om konsekvenser af børns computer(for)brug, om børns computer- og
mobilkultur som fast debatpunkt til forældremøder mhp fælles holdning hertil, som del af
flere debatrum i 2. del af skolefesten, høring hos forældre om SB’s holdning til f.eks.
elevernes mobilbrug.
9.4.13
Ref.:
f. Ole Skov
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