
Referat af møde i skolebestyrelsen 
Tirsdag den 20. september 2011 på lærerværelset kl. 19.00 

 
 
 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 
Murat Kilic, Rikke Lund Ehrenreich, Lone Nitschke, Jaafar Pouraliabuzar, Joan O. Petersen, 
Morten Skott, Ulla Buddig, Kirstine F. Nielsen, Klavs Heltoft, Ole Skov. Afbud fra Peter 
Jakobsgaard. Peter Ølgaard deltog under pkt. 6. 
  

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

4. Meddelelser. 
Orientering om de kommende budgetforhandlinger, hvor der skal spares ca. 50 mio. kr. på 
skolerne de følgende 2 skoleår. Der foreslås bl.a. nedskæring af lærernes øvrige tid til 
finansiering af øget undervisningstid, der udmøntes med ½ times ekstra undervisning i 
2012/13 og yderligere 1 time i 2013/14. Herudover reduceres personalet i såvel lærer- som 
pædagogstab; for Hasle Skoles vedkommende 1-2 lærerstillinger næste skoleår. Der er 
forslag om skolelukninger-/sammenlægninger. Magnetskole- og den opgavebestemte 
ressource ikke nævnt i forslagene. Budgettet forventes vedtaget fredag d. 23. ds. 
  
Musikskolen er kommet godt i gang. Der er fyldt op på guitar-, klaver- og trommehold, og 
blokfløjteholdet forventes at fortsætte. Musicalværkstedet mangler lidt elever. Børn udenfor 
distriktet deltager også i undervisningen. 
 

5. Nyt fra elevrådet. 
Intet. 
 

6. Henvendelse fra Peter Ølgaard – drøftelse af principielle aspekter af henvendelsen. 
Persondataloven tillader ikke videregivelse af klasselister til interesseorganisationer, og 
fejlen beklages. Skolen har i en årrække samarbejdet med Helligåndskirken, da begge har 
interesse i fastholdelse af de etnisk danske familier i distriktet/sognet. Kirkeen står for 
transport og undervisning ifm Mini- og konfirmandundervisning. Minikonfirmandunder-
visningen ligger udenfor normal skoletid.  Der er enighed om, at kendskab til og besøg hos 
andre trosretninger giver eleverne indsigt i andre måder at tænke og handle på, og at det 
derfor ville være at foretrække, at samtlige elever deltager i kristendomsundervisningen. Der 
er enighed om, at præsterne for de forskellige trosretninger ikke må forkynde, når eleverne 
besøger disse, eller præsterne er på besøg på skolen. Sker dette, skal læreren tage en samtale 
med præsten. Eftersom besøg i kirker, templer og moskeer er en del af lærerens planlagte 
undervisning, og dermed ikke en udflugt, er forældretilsagn unødvendigt. Udlevering af 
pjecer under elevbesøg hos trosretninger kan ikke forhindres. Kristendomslærerne orienteres 
om SB’s holdning til emnet og skærpelsen ift forkyndelse. 
På et kommende møder fastsætter SB principper for, hvilke typer pjecer, der må udleveres 
via skolen. 
 

7. Høring vedr. forslag fra Enhedslisten om fortrinsret til optagelse på modtageskole 
i/nær lokalområdet for sprogscreenede børn. 
Formålet med maksimalt 20% sprogstøttebørn på årgangene var, at børnene undervistes på 
skoler med mange etnisk danske elever; dette for at optimere deres sprogfærdigheder samt 
integrere dem bedre. Ordningen er evalueret, og børnene er faldet til på skolerne. Det nye 



forslag bibeholder 20%-reglen, men giver børn med sprogbehov mulighed for at søge ind på 
en skole i nærområdet. Har den ønskede skole ikke fyldt op til 20% endnu, vil barnet 
optages og får fortrinsret til pladsen frem for børn, der ligeledes bor udenfor distriktet, men 
ikke har et sprogbehov. Retten til betalt transport mellem skole og hjem bortfalder dog. 
Forslaget findes umiddelbart sympatisk, da legekammerater er tættere på, ligesom det vil 
være nemmere for forældrene at deltage i skoleaktiviteter. Imod taler, at det vil være en 
fordel for børnene at komme på skolen som en gruppe, også for modtageskolen, samt at 
disse børn kan føle sig udsatte, hvis de er for få.  
Af statistikken over modtageskoler noteres, at nogle skoler har særdeles få tosprogede 
elever med støttebehov; kriterierne for valg af modtageskoler kendes ikke. 
SB finder, at det formentlig er et fåtal, der vil vælge en skole i nærområdet, når den 
nuværende ordning er fungerer godt. Valgmuligheden skal dog komme familierne til gode, 
hvorfor forslaget får SB’s tilslutning. Indenfor et par år efter igangsættelsen ønskes en 
opfølgning af, hvorvidt den nye ordning har fået konsekvenser ift spredning af tosprogede 
elever. 
 

8. Slagplan for SB-valg. 
Der er 3 opstillede til de 3 ledige pladser. Af sidste års 3 suppleanter vil 2 gerne stille som 
suppleanter igen. Opstilles der ikke flere, er der fredsvalg. Fredag d. 23. ds. er sidste frist for 
opstilling.  
 

9. Godkendelse af halvårsregnskab. 
Der skal spares kr. 54.000 på undervisningsmidler. Lærerne er kommet med forslag til 
besparelser på de forskellige fagkonti, hvorefter beløbet foreløbig er nået op på kr. 52.000. 
Den bundne opsparing incl. besparelsen vil hermed kunne indfries. 
SFO har overskud på ca. kr. 200.000 incl. den bundne opsparing. SB opfordrer SFO til at 
anvende overskuddet på aktiviteter og personaler. 
Godkendt med ros. 
 

10. Eventuelt. 
Åben Skole: Godt arrangement med spændende emner, hvor børnene har været engagerede i 
selve projektarbejdsprocessen. Aulaen dog trang til så mange mennesker. 
Kvaliteten af kantinemaden sættes på som punkt til næste møde. 
Problemer med ForældreIntra – bliver løst. 
Hvordan får vi flere forældre til at deltage i forældremøderne? – sættes på til næste møde. 
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