
Referat af møde i skolebestyrelsen 
Tirsdag den 17. januar 2012 på lærerværelset kl. 19.00 

 
 
 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 
Lone Nitschke, Kristine F. Nielsen, Morten Skott, Joan O. Petersen, Alberte Nayberg, Ulla 
Buddig, Rikke Ehrenreich, Dorte Bach, Søren Marcussen, Klavs Heltoft, Ole Skov. Afbud 
fra Jaafar Pouraliabuzar, Murat Kilic, Anders Drejer samt Nikolaj Kracht. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

2a.  Godkendelse af referat. 
       Godkendt. 
 
3. Nyt fra elevrådet. 

Elevrådet foreslår opsætning af skydedøre til grupperummene ved Kantinen. Brandmyndig-
hederne vil formentlig sige nej hertil p.g.a. manglende flugtveje; herudover vil det kunne 
udelukke nogle fra samværet i grupperummene, ligesom læreropsynet vanskeliggøres. 
Elevrådet har fundet tilbud på lockers på lejebasis. Klavs foreslår fa. Kinnarps moduler med 
25 aflukker til 8. og 9. trin, pris kr. 9.000 pr. modul. Eleverne skal selv medbringe 
hængelåse. Aflukkene findes for små. En større udgave tages med på forårets budgetmøde, 
ligesom bander til boldspil medtages. 7. trin ønsker tilladelse til at gå udenfor skolen i 
frikvartererne. Trafikken over Viborgvej, usunde indkøb, hensyntagen til naboer og Fakta 
vejer tungere end en sådan tilladelse. Krav til kantinemaden kunne stilles i stedet.  
 

4. Meddelelser. 
Der forventes 2 børnehaveklasser. En detaljeret indskrivningsstatistik fremlægges på et 
senere møde.  
 

5. Initiativerne vedr. Folkeskolens fællesskaber og inklusion - hvad betyder det for Hasle 
Skole? 
10 lærere skal parvist besøge andre skoler og her være med et par timer i klasserne for at 
observere undervisningsmetode og efterfølgende stille spørgsmål til den pågældende lærer 
om  undervisningen. De, der har været af sted, finder ordningen positiv og inspirerende. 
Ledelsen skal ligeledes ud på forskellige skoler. I uge 16 er Hasle Skole værtsskole for 16 
lærere, der skal ud at opleve undervisningen her. De 10 lærere er tillige på kursus i 
inkluderende praksis. Susanne Andersen, Marie Thyssen samt Thomas Pedersen har fået 
inklusionsvejlederuddannelse. Der afholdes pædagogiske arrangementer om emner indenfor 
inklusion, ligesom indskolingen holder møde om voksnes samarbejdsrelationer i.f.t. børn. 
Projektet løber over 2 år. Der er ikke noget kendt succeskriterie, men formentlig er det en 
nedbringelse i antallet af henviste børn til specialklasser. Der sættes spørgsmålstegn ved 
søsætning af projekt i sparetider uden opstillet mål. Udgifter for skolen går til vikardækning, 
men ellers ikke større beløb. Hverken skole eller SFO tildeles flere midler til  
specialundervisning, hvorfor tilegnelse af kompetencer i.f.t. inklusion nu er i gang. 
Betænkelighed ved, om forældre vil acceptere den større rummelighed. Vigtigt at stramme 
op på klasserumsledelse, ligesom Pusterum og Ventil kan tages i anvendelse; vigtigt ikke at 
stå alene med ansvaret for inklusion af disse børn. 
 

6. Samarbejdet mellem bestyrelsen og SFO’s forældreråd. 
Samarbejdsstrukturen ligger fast med 2 årlige møder, hvoraf det ene er repræsentativt.  
Der aftales møde den 23. april mellem Forældrerådet og SB, hvor mål og indholdsbe-
skrivelse for SFO behandles. Der tages her stilling til de principper, SFO skal arbejde efter. 



7. Orientering om resultatet af medarbejdertilfredshedsundersøgelse. 
De respektive faggruppers resultat gennemgået. Arbejdsmiljøgrupperne vælger 
indsatsområder, og den 31. ds. beslutter MED-udvalget, hvordan der  arbejdes videre med 
punkterne. 
Overbliksarkene viser, i hvilken retning trivselen har udviklet sig over år. I SFO arbejdes 
med den sociale kapital samt meningen i arbejdet. Tydeliggørelse af de fritidspædagogiske 
lederes ansvar opprioriteres. Tap’ernes fagområder er vidt forskellige, hvorfor resultatet 
tages med et gran salt. Tsm’erne arbejder bl.a. med styrkelse af fællesskabet. De øvrige 
grupper mødes senere denne uge. 
Individuelt, hvor f.eks. ens stresstærskel ligger, ligesom der kan være tilsyneladende 
meningsløse opgaver i et ellers meningsfyldt arbejde. Den bagvedliggende statistik skulle 
tage højde for dette under resultatberegningen.  
 

8. Gennemgang og drøftelse af, hvad der er skolebestyrelsens arbejdsområde, og 
hvordan bestyrelsesarbejde traditionelt foregår – herunder, hvor står vi nu, og hvad 
ser vi i horisonten. 
Punktet udgår. 
 

9. Godkendelse af budget for undervisningsmidler 2012. 
Der forventes en besparelse på 1 mio. kr. på næste års budget. 
Fagudvalgenes ønsker er imødekommet. Samfundsfag, historie og kristendom prøver 
abonnement på portal frem for bogkøb. Støttecentret afprøver indkøbt tablet; er denne 
succesfuld, indkøbes endnu én. 
Godkendt. 

 
10. Eventuelt. 

Det har været en drøj start med det nye rengøringsfirma, hvor de 3 ansatte har manglet 
instruktioner, materialer m.v. Klavs er i løbende kontakt med firmaets tilsynsførende om 
mangler. Rengøringsarbejdet vurderes løbende. Der håbes på bedre strukturering, så den 
vare, der er købt, også bliver ydet. Kun akut toiletrengøring udføres af en af skolens 
medarbejdere. 
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