Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 26. februar 2013 på lærerværelset kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Murat Kilic, Mette Andersen, Maria B.M. Nielsen, Morten Skott, Jytte Pedersen, Lone
Nitschke, Kristine Nielsen, Rasmus Hemmer-Hansen, Jaafar Pouraliabuzar, Dorte Bach,
Klavs Heltoft, Ole Skov.
Afbud: elevrådet, Anders Drejer, Rikke Ehrenreich, Søren Marcussen
Under pkt. 6 deltog Maria B.M. Nielsen og Rasmus Hemmer-Hansen.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Intet.
5. Meddelelser.
Der forventes 3 børnehaveklasser næste skoleår. Der er indmeldt flere danske børn i år end
forrige år, men stadig mange, der vælger privatskole. Resultatet af sprogtesten foreligger
primo april.
6. Orientering om arbejdet i udvalget for fysisk sundhed og vaner
3 udvalg nedsat efter PR-møde, da undersøgelser viser, at elever i Område Viborgvej er for
tykke.
Bevægelse på indskoling og mellemtrin v/Maria Bonnerup M. Nielsen:
Fysiske aktiviteter på 10-15 min. lægges i naturlige pauser mellem timerne; alle deltager,
kan evt. være små konkurrencer med stopure, samt til morgensamling med koordinations/hjernegymnastik. Aktiviteterne foregår primært udendørs, i dårligt vejr indenfor. Idékasse
med aktivitetsindhold til rådighed for lærerne. Skal give børnene den gode oplevelse ved at
bevæge sig og få energi af dette. Projektet har også deltagelse af SFO. En nøjagtig evalueringsmetode er endnu ikke fastlagt.
Bevægelse i udskoling v/Ramus Hemmer-Hansen:
I modsætning til udskolingsdrengene er -pigerne er en vanskelig gruppe at aktivere og er
derfor målgruppen; pigerne har med en lærer haft Hallen i 12-frikvartererne uden tilstedeværelse af drenge. Forsøgsperiode fra uge 2 til 7, er forlænget til Påske, da det går godt.
Pigerne spiller boldspil, og det står dem frit for at vælge type af fysisk aktivitet i disse
frikvarterer. SB opfordrer til at få undersøgt, om de overvægtige piger også deltager i
frikvartersidrætten. Der er små evalueringer undervejs i forløbet. Herudover etableres walkand talk af en varighed på 10-15 min., hvor hele klassen deltager. Samtaleemnet skal være
af faglig karakter. Da der ikke er bademulighed, kan aktiviteten nødvendigvis ikke være for
anstrengende. Gåturene arrangeres på skift af et team, så de store klasser ikke går på samme
tidspunkt.
Kost, kantinens vareudvalg v/Klavs:
Kantinens vareudbud er gennemgået med konsulent fra leverandøren. Der sælges nu brød
med fiberindhold over 5% og, så vidt muligt, med nøglehulsmærkning. Herudover er nogle
retter udskiftet for at skabe et sundere udvalg og flere kunder. Det mest sælgende produkt er
Kantinens egne sandwiches. Der er opsat planche med fotos af brødudbuddet samt fotos af
de varme retter. Herudover er hjemmesiden under tilretning, så forældrene kan se vareudbuddet. Der er forsøgt kø-regulering, men køen opleves dog stadig som et problem. Det er
vigtigt, at gangvagten og de øvrige elever holder justits, så der skabes god køkultur. Enighed

om, at effektiviteten ift de meget sælgende produkter skal øges, så ekspeditionstiden
nedbringes. Rigtig god idé med ansættelse af elever som kantinehjælp, giver selvtillid og et
skulderklap. Der udskrives en plakatkonkurrence for mellemtrin og udskoling, hvor
dommerkomiteen er elevrådet. Plakaterne skal præsentere vareudbuddet. Præmierne er 4
klippekort til en værdi af 100 kr. til Kantinen. Udviklingen i kantineregnskabet gennemgået. Det ses, at avancen er steget markant det seneste år; der er dog fortsat underskud.
7. Skal Møllevangskolen fortsat være leverandør af skolemad?
I øjeblikket binder skolen sig for 2 måneder ad gangen med Møllevangskolen som
leverandør af frostvarer. Kantinepersonalet oplever, at ordningen fungerer godt og giver
større frihed til varekøb herudover. Der er højere priser på mad fra automat. SB sætter pris
på den personlige betjening, især ift de små elever. Punktet tages op om 1 år, da avancen er
for opadgående. Der fortsættes frem til da med Møllevangskolen som leverandør.
8. Godkendelse af budget for undervisningsmidler 2013.
Fagudvalgene har generelt ønsket samme beløb som forrige år, da der ikke er sket den store
forandring af ressourcen. Børnehaveklasse C får overført beløb fra indeværende år, da
børnehaveklasselederen ikke var klar over, der var afsat ekstra midler. Tysk får tilført midler
til nyt lærebogssystem til 8. trin.
Godkendt.
9. Orientering om den foreløbige planlægning af skoleåret 2013/14.
Regnskabet er næsten afsluttet. Dette viser et underskud for 2012 på ca. kr. 900.000 samt et
akkumuleret underskud på kr. 1,5 mio. kr., der fremkommer ved ekstraordinær udgift til
rengøringspersonalet på 1,3 mio. kr. Denne udgift har vi ikke mere. 2013/14 vil skolen
fortsætte med samme antal ansatte, hvorefter underskuddet kan afvikles. For den samlede
drift betyder dette et overskud på ca. kr. 600.000. Der er dog megen usikkerhed vedr.
specialklasseressourcen, hvilket alligevel kan bevirke, at der må udpeges en lærer til udviklingspolitiken. Der vil da blive set på, hvilke kompetencer, der er behov for. Århus Kommune har meldt ud, at alle fastansatte er garanteret job næste skoleår.
10. Fastsættelse af kommende SB-møder.
Næste møde fastsættes til mandag den 8. april. Da bl.a. bestyrelsesformanden ikke er til
stede ved dette møde, udsættes punktet til næste gang.
11. Eventuelt.
Murat orienterer om tegnekonkurrence for alle folkeskoleelever i Aarhus Komune udskrevet
af LO Århus og Aarhus Kommunes Integrationsråd ifm FN’s antiracismedag den 21.3.2013.
Tema: Lige børn leger bedst. Denne dato afholdes arrangement i Rådhushallen fra kl. 10-18
med forskellige aktiviteter samt afsluttende debatpanel. Der er ved morgensamling gjort
reklame for konkurrencen.
Rådmanden vil gerne mødes med skolebestyrelserne. Endelig mødedato i april afventes.
Reklameforslag modtaget fra forælder: Tryk af postkassemærkater, hvorpå skolens logo er
trykt samt teksten Jeg går på Hasle Skole. Nye/kommende forældre kan se, hvor der bor en
eventuel klasse-/legekammerat. Punktet tages op på næste møde.
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