
Referat af møde i skolebestyrelsen 
Tirsdag den 9. oktober 2012 på lærerværelset kl. 19.00 

 
 
 
 
 
 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 
Joan Petersen, Murat Kilic, Lone Nitschke, Mette Andersen, Kirstine Nielsen, Morten Skott, 
Rikke Ehrenreich, Jaafar Pouraliabuzar, Søren Marcussen, Dorte Bach, Klavs Heltoft, Ole 
Skov 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

4. Nyt fra elevrådet. 
Kontaktlærer for elevrådet: Carsten Ulstrup Madsen. Elevrådsvalg afventes. 
 

5. Meddelelser. 
Det går godt med de nye børnehaveklasselærere, der er dygtige og godt i gang med arbejdet. 
Åben Skoles tema var i år knap så udstillingsorienteret; den anderledes undervisningsmåde 
var interessant at overvære og stemningen i skolegården meget fin. Afholdelsen af Åben 
Skole i september foretrækkes, såvel af hensyn til kommende forældre som til vejrlig. OS 
fik blomster og en venlig hilsen fra personaleklubben inden udlånet til Skjoldhøjskolen. De 
daglige arbejdsopgaver er fordelt mellem HT og DB, som får god opbakning fra 
medarbejderne. OS deltager fremover i alle overordnede møder, ligesom han så vidt muligt 
er på Hasle Skole onsdage. 
 
OS deltager med børnehaveklasseleder i møde i Dagtilbuddet Charlottehøj om den 
kommende indskrivning. 
 

6. Orientering om forventet regnskab. 
Skolen forventer et akkumuleret underskud på godt 1.2 mio. kr. Næste år forventes et bedre 
resultat, idet lønudgiften til rengøringen ikke længere afholdes. 
SFO har lånt skolen kr. 300.000 til dækning af underskud på undervisningsdelen. SFO har 
tilgang af børn, ligesom ressourcen til specialbørn er øget. Der indfases nye kategorier i 
forbindelse med årlig revisitering af specialbørn, hvorfor denne ressource får endnu et 
usikkerhedsmoment. SFO arbejder på at fastholde flere elever fra 4. trin vha. anderledes og 
spændende aktiviteter. 
 

7. Drøftelse af SB’s suppleantsituation med baggrund i valget – valgperioden er 
(forventeligt) frem til juni 2014. 
Af hensyn til kontinuiteten i SB-arbejdet hilses den forventede 4-årige periode velkommen, 
ligesom de tidligere regler for klasseforældreråd genindføres. Da der ikke er valgt nogle 
suppleanter til den kommende periode, spørges de to tidligere suppleanter om deres 
interesse i at fortsætte hvervet. Det besluttes, at suppleanter får mail med dagsorden, bilag, 
referater, ligesom de opfordres til at overvære møderne, dog uden stemmeret. OS kontakter 
de to tidligere suppleanter. 
 



8. Drøftelse af mulige temaer i visionssnak med SFO’s forældreråd. 
SFO’s forældreråd foreslår emnerne lektieforståelse og ordensregler ift. fysisk udfoldelse. 
Skolen har kost, motion og morgenmad som indsatsområde. Forældrerådet vælger, hvilket 
af emnerne, der skal debatteres på fællesmødet den 14. november.  
 

9. Høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur.  
SB tager indstillingen til efterretning. 
 

10. Godkendelse af lokal udviklingsplan for 2012/13.  
Trods et større fravær end kommunegennemsnittet har eleverne opnået højere karakterer ved 
afgangseksamen end forventeligt. Kan fraværet nedsættes, kan karaktersnittet formentlig 
blive endnu højere.  
Der er planer om et arrangement for 3-årige og deres forældre i forlængelse af sommer-
mødet, ligesom indskrevne børnehavebørn inviteres med deres dagtilbud på besøg i en 
børnehaveklasse. 
Under det seneste PR-møde nedsattes et udvalg med repræsentanter for indskolingen, 
mellemtrinnet og udskolingen. Udvalget skal arbejde på integration af fysisk udfoldelse i 
undervisningen med henblik på elevernes sundhed og trivsel. 
 

11. Eventuelt. 
Mødedatoer: 12/12 kl. 18.00, 23/1, 26/2. 
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f. Ole Skov 
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