
Referat af møde i skolebestyrelsen 
Onsdag den 20. juni 2012 på lærerværelset kl. 19.00 

 
 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 
Alberte Nayberg, Rikke Ehrenreich, Morten Skott, Joan Petersen, Kirstine Nielsen, Klavs 
Heltoft, Ole Skov. Afbud fra: Andres Drejer, Nikolaj Kracht, Lone Nitschke, Jaafar 
Pouraliabuzar, Murat Kilic. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

4. Nyt fra elevrådet. 
Intet. Dagsordenen er dog ikke modtaget; postgangen undersøges. 
 

5. Meddelelser. 
Rikke Hjort Kjær Hansen, specialpædagog i 0C, og Maria Bonnerup Møller Nielsen, 
tidligere Sødal- og Åby Skole, er ansat som børnehaveklasseledere fra næste skoleår.  
Trivselsdagen oplevedes som en god dag i en fin atmosfære, hvor 9. klasserne lavede mad 
til alle. Måske kunne årgangene blandes mere. 
Grundet forventede forflyttelser blev fagfordelingen lagt senere i år. Hertil kom, at Karsten 
Østergaards stilling blev ledig med efterfølgende ansættelse og fordeling af fag samt nyvalg 
af TR. Helle Porsborg, der kommer fra Næshøjskolen, er ansat. Der arbejdes hårdt på fær-
diggørelse af skemaerne. 
Kroppen i skolen er et koncept, der inkorporerer fysiske aktiviteter i fagene. Eleverne ind-
deles i grupper fra 0. – 2. trin, 3. – 4., 5. – 7. og 8. – 9. Lærerne udvælger de emner, grup-
perne skal arbejde med. 
Forsøget med SB-valg hvert år er evalueret, og byrådet sender indstilling til høring med 
svarfrist den 14/9. Næste SB-møde ligger den 19/9. Materialet sendes til Rikke, inden der 
tages stilling til eventuelt ekstraordinært SB-møde. 
Sommermødet forløb i en god atmosfære med mange deltagere, hvor der var mere fokus på 
det faglige indhold af undervisningen end på to-sprogsområdet. 
Omtale af forælder, der har lavet opslag i sit barns daginstitution med tilbud om kontakt til 
andre forældre på Hasle Skole. Disse vil man spørge, hvordan det er at have barn på skolen. 
Ros til initiativet. 
 

6. Godkendelse af Strategiplan for fastholdelse af distriktets elever 2012/13- herunder tal 
for indskrivning og sprogtest til skolestart aug. 2012. 
Pkt. 1 er omskrevet og udvidet med mødegange mellem skoleleder og dagtilbudsledere samt 
fællesarrangement d. 20/9. Skoleambassadører blandt børnehaveforældre i dagtilbuddene 
indskrives i strategien; der tales med dagtilbudslederne om dette. 
Pkt. 3. Konceptet er under udvikling.  
Pkt. 5. Sidste afsnit er tilføjet. Der modtages i år børn fra ca. 25 forskellige børnehaver. 
Charlottehøj vil gerne tage børn med herop fra andre daginstitutioner i deres nærområde. 
Pkt. 7. Der er nu kun søskendehold, da denne type hold er mest populær. 
Pkt. 8, hvor Hasle Skole nu har taget skridtet til at kalde sig Musikprofilskole. Aarhus 
Musikskole kunne på sigt undervise i flere instrumenter her og eventuelt i samspil, men 
dette kræver planlægning af musiklærernes skemaer. Den 13/8 fortæller Morten de nye 
forældre om Musikskolens tilbud. Der kommer opslag på Forælreintra om Musikskolens 
succes, men også deraf følgende venteliste. 
Kulturelle forskelle i forhold til deltagelse i legegrupper, hytteture og andre fritidsaktivi-



teter, regler og normer i forbindelse med invitationer – forslag om forældremøde med 
modsat fortegn i forhold til førskolemødet for danske forældre. Punktet behandles på et 
senere møde. 
Strategiplanen genbehandles, når pkt. 1 og 3 er hhv. justeret og færdigudviklet. 
Tallene for årets indskrivning gennemgået. 
 

7. Orientering om Skulk-projektets erfaringer og resultater indtil nu. 
Ulla Rytter og Jane Hjort, socialrådgivere, er ansat i 2-årigt metodeudviklingsprojekt under 
satspuljemidlerne. Projektet skal forebygge og nedbringe skolefravær samt styrke  samarbej-
det mellem skole, hjem, fritid og boligområderne. Målgruppen er  elever fra 4. – 7. klasse 
samt børn i distriktet generelt. Ved 10% fravær bonner fraværssystemet ud, da denne pro-
centsats indikerer stort fravær. Det er påvist, at fravær af denne størrelse medfører ringere 
trivsel, mindre kontakt til kammerater, ringere karakterer og større frafald på ungdomsud-
dannelser; er der tendens til stort fravær hos en mindre elev, vil fraværet som regel eskalere 
i 6. klasse. Der sættes ind i 3 zoner: for de, der kan, de, der har brug for hjælp og de, der 
kræver særlig indsats. Der har været igangsat dialog med elever på klassen eller individuelt, 
med forældre af anden etnisk herkomst end dansk i Herredsvang, kurser i sociale færdig-
heder for pigegruppe på 4. årgang, interviewrunde på 3. årgang om at møde til tiden, team-
buildingskursus gennem Ungdommens Røde Kors. Samtaleforløb er nødvendige i forbindel-
se med højt skolefravær, da det ofte er meget komplekse forhold, der ligger til grund fra 
fraværet. Følelsen af at være velkommen, have fællesskab om noget, fælles værdier, agent-
hed i eget liv, have betydning og give og modtage anerkendelse er ankerpunkter for et godt 
skoleliv. For skolen som helhed er fraværet faldet med 20% og 30% for distriktets børn i 4. 
– 7. klasse. 
Givtigt med deltagelse af Skulk i teammøder, da de har en anden indfaldsvinkel til proble-
mer. Efter projektophør fortsætter SFO med gruppearbejde, ligesom Ungdommens Røde 
Kors arbejder videre med eleverne; roserunder elever imellem givtige. Familieskolen etable-
res med 1 SFO-pædagog, AKT-lærere og Skulk; der bliver 1 ugentlig mødedag for 5-8 
familier, hvor de skal lave skolearbejde, og det observeres, hvor det går galt. Det formodes, 
at der afsættes midler til 10 stillinger á la Skulk, men hvor disse oprettes, vides ikke endnu. 
Få elever på Hasle Skole er meget udsatte. 
 

8. Procedure og slagplan for valg til skolebestyrelsen 2012/13. 
Senest den 15/9 skal forældrene have opstillet kandidater til SB-valg. Såfremt der er flere 
end 8 opstillede, indkaldes disse med henblik på at nå til enighed om, hvem der indtræder i 
bestyrelsen, og hvem der er suppleant. Opnås der ikke enighed, afholdes valg, der iøvrigt 
fremover er elektronisk.  
Rikke og Kirstine genopstiller, Morten og Joan opstiller, hvis ikke andre byder ind. 
Efter nyvalg vil suppleanter fremover indkaldes til møderne ved afbud, ligesom de løbende 
får tilsendt SB-materiale. Det årlige møde med forældrerådene tages op på senere møde; 
klasselærerne kunne eventuelt spørge forældrerådene, om der er emner, de ønsker debatteret 
med SB. 
Ros til Rikke for forvaltningen af sit formandskab. 
 

9. Eventuelt. 
Intet. 
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f. Ole Skov 
lmj 


