Referat af møde i skolebestyrelsen
Onsdag den 12. december 2012 på lærerværelset kl. 18.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Rikke Ehrenreich, Joan Pedersen, Mette Andersen, Lone Nitschke, Alexander Pedersen, Nikolaj
Kracht, Jytte Pedersen, Jaafar Pouraliabuzar, Morten Skott, Dorte Bach, Ole Skov, Klavs Heltoft,
Søren Marcussen.
Afbud: Murat Kilic, Anders Drejer
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat punktsættes. Godkendt.
2a. Godkendelse af referat.
Godkendt.
3. Nyt fra elevrådet.
Ønsker mulighed for at hænge overtøjet op i klasseværelset samt lockers. Lockers er meget dyre,
prisen undersøgtes forrige skoleår, dog kan der på sigt ifm. Skolevæsenets it-strategi være mulighed
for at skolen får disse. Fugtigt tøj i klasseværelserne er ikke nogen god idé. Ønske om
plexiglasoverdækning af fodboldbordet – dette etableres. Vandhanerne lugter grimt; TSMerne
undersøger forholdene. Fra tidligere undersøgelse vides, at løsning med tappemulighed ved kantinen
er dyr, men det er økonomien, der afgør, om løsningen iværksættes. Skema over årgangenes adgang
til fodboldbordet ophænges. Kontaktlæreren for elevrådet får besked om ovennævnte tiltag.
4. Meddelelser.
Konsekvenserne for Hasle Skole ifm. skoleforliget er ukendte; eventuelle ændringer i budgettet
kendes ikke. Dog er det et faktum, at der stadig er for få elever til fylde skolerne.
5. Endelig godkendelse af forretningsorden.
Godkendt.
6. Indkøb af pads og tablets – HT orienterer.
Centralt ønske om, at skolebibliotekerne opgraderes på it-området, hvorfor vi er tildelt kr. 36.000 til
dette. Der er indkøbt en interaktiv projektor med tilhørende kraftig pc samt et antal I-pods, en I-pad
og en tablet. Disse apparater er til udlån. I-pods kan såvel fotografere som filme, hvilket afhjælper
manglen på ønskede kameraer. B&U’s it-strategi medfører, at access points med udgangen af 13/14
vil være etableret i samtlige lokaler. Tanken er, at alle elever og lærere skal kunne tilgå nettet med
egne apparater på én gang. I den forbindelse overvejer B&U, om der skal indkøbes lockers til
eleverne til opbevaring af deres private it-udstyr. Dette besluttes dog først i 2014.
7. Indkøb af aktivitetsredskaber til udendørsområderne.
Udgift på kr. 700.000 til etablering af boldrambla på arealet bag idrætsafsnittet og 200-fløjen dækkes
over to år. Herudover etableres motorikbane i Pærehaven. Boldramblaen består af en 23 m lang
multibane med kunstgræs, to pannabaner, knap så høje volleyball-standere samt en T-formet væg til
at spille op ad. Herudover optegnes baner til diverse bold-spil ved den nuværende volleyball-bane,
hvor underlaget dog først skal planeres. Denne udgift - ca. kr. 30.000 – er udover de 700.000. Når
vejret tillader det, opsættes motorikbane i Pærehaven; banen er specielt god til at styrke mave og ryg.
Bygningsafdelingen vurderer, om glaspartiet ved svømmehallens vestibule kan renoveres, så der kan
åbnes ind til området. Her kunne f.eks. bordtennisborde opstilles. Spændende optegninger i den store
skolegård samt endelig placering af T-væggen afventes.

8. Eventuelt.
Støjniveauet på 300-gangen er meget højt. Rikke foreslår undersøgelse af pris på støjmåleskærm, der
viser eleverne, hvornår de støjer for meget.
Rikke foreslår, at skolen anskaffer refleksveste til eleverne; vestene kunne sælges på samme vis som
poletterne. Trygfonden har tidligere givet refleksveste gratis; det undersøges, om dette stadig er
tilfældet, og i modsat fald undersøges en anskaffelsespris.
På grund af nyt arbejde flytter Joan med familien til Grønland til januar. Jytte Pedersen indtræder i
SB. Jytte har børn i 6B, 4A og 1A.

