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1. Til stede ved mødets begyndelse. 
Rikke Ehrenreich, Jaafar Pouraliabuzar, Murat Kilic, Alberte Nayberg, Nikolaj Kracht, 
Lone Nitschke, Ulla Buddig, Anders Drejer, Kirstine Nielsen, Joan Pedersen, Morten Skott, 
Klavs Heltoft, Ole Skov 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

4. Nyt fra elevrådet. 
Forslag om tilladelse til brug af skateboard og løbehjul i Firkanten i 10-frikvarteret. 
Punktsættes til næste møde. 
 

5. Meddelelser. 
Ændring af skolestrukturen: Inden sommerferien vedtager byrådet eet af 3 scenarier med 
virkning fra 2013/14: 1. Bæredygtige skoler med 3 spor, hvorfor ca. 8 skoler lukkes. 2. 
Basis- og udskolingsskoler, hvorfor 9-10 skoler lukkes. 3. 10 skoledistrikter med 10 
skoleledelser, der hver især har flere skoler under sig, hvorfor ca. 10 skoler lukkes. 
Første delrapport fra Brøndum og Fliess ligger færdig, omhandler principper for den videre 
analyse; rapporten sendes til bestyrelsen. Anden delrapport med navngivne skoler er klar 
primo april; sendes til SB, som behandler rapporten på april-mødet. For få elever med deraf 
følgende få lærere giver ringere mulighed for faglig sparring. For store skoler giver 
forældrene utryghed. Bekymring for flugt til privatskoler. Brøndum og Fliess kender til 
problematikken i Vestbyen, og tager i sin analyse hensyn hertil. 
 
Kvalitetsrapport udarbejdes hvert 2. år, deadline d. 26.2. Efterfølgende afholdes samtale 
mellem områdechefen, SB-formand, skoleledelse og TR. Sundhedsplejersken har i 
rapporten bemærket, at der på Hasle Skole er flere overvægtige børn på mellemtrinnet ift 
gennnemsnittet. 
 
Dagtilbuddet Hasle foreslår fælles arrangement om kost/madpakker med foredragsholdere. 
SB tilslutter sig arrangementet. Rikke kontakter dagtilbuddet, Ole aftaler de nærmere 
detaljer. 
 
Ministeriet for Børn og Undervisning har fremsendt link til SB vedr. seksualundervisning. 
Denne undervisning hører ind under timeløse fag, der planlægges ved skoleårets start. 
 

6. Drøftelse af resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen. 
Undersøgelsesresultatet ser pænt ud,  og er bedre end forrige undersøgelse, offentliggøres på 
hjemmesiden. Svarprocent på 60,4%, hvilket er flot; for hele kommunen er svarprocenten 
64%. Ved enhver lejlighed skal opmærksomheden henledes på, at Hasle Skole i kraft af 
mange dobbeltlærertimer har mere tid til hver enkelt elev end på så mange andre offentlige 
som private skoler. Kældertoiletterne i SFO trænger til renovering. Skolens egen ekstra 
toiletrengøring afventer indkøringen af det private rengøringsfirmas rutiner. Det undersøges, 
hvorvidt håndsprit må forefindes i klasselokalerne. Når så mange mennesker deles om 
forholdsvis få toiletter, kræver det god adfærd og evt. tilsyn for at efterlade faciliteterne 
propert. Der arbejdes allerede med skoleuge/-dage for Børnehaven Tusindben og Fadl’s 



Børnehave, som har en del af vores distriktsbørn; Dagtilbuddet Hasles skoleuger kører fint, 
men en del af børnene herfra bliver busbørn. Overgangen mellem dagtilbud og skole  
arbejdes der videre med. Der er positiv effekt af arbejdet med mobning; til foråret afholdes 
igen Trivselsdag, ligesom der ca. hver 1½ år gøres en indsats for den gode tone. Udskiftning 
af skolemøbler kræver god økonomi, men ingen tvivl om, at det har en positiv effekt på børn 
og voksne med pæne omgivelser. Resultatet for de fysiske rammer bonner fint ud grundet 
flere udefaciliteter. Der er intet nyt om skolevejen i relation til udvidelsen af Herredsvej. 
 

7. Orientering om den økonomiske situation. 
Dags dato har Børn og Unge oplyst, at vi gerne må overskride budgettet med ekstraudgiften 
til aflønning af rengøringspersonalet i deres opsigelsesperiode. Vi er den skole, der er 
hårdest ramt. Skrivelsen til administrationschefen bortfalder hermed. 
 
For ca. 10 år siden decentraliseredes ressourcen til specialklasser mhp at gøre området 
styrbart. Udgiften til specialklassebørn følger til- og fraflytningen i distriktet, og kan dermed 
ikke styres. Ressourcen siges at tage højde for socioøkonomiske forhold, men ikke desto 
mindre har skoledistrikter med megen almennyttigt boligbyggeri flere specialklasseelever 
end distrikter med ejerboliger, og dermed langt større udgifter. Størstedelen af disse børn 
kendes ikke af skolen, hvorfor Dorte og Ole har gennemgået alle 34 elever, holdt konference 
om de 10 og fundet 1 elev egnet til almindelig skolegang – resten er velanbragte. 
SB beslutter at henvende sig til rådmanden med forslag om møde mhp konstruktiv løsning 
af problemet. Såfremt dette ikke medfører nogen ændring, overvejes det at kontakte byrådet 
og pressen. Kopi af færdigt udkast sendes tillige til sb-medlemmerne. 
 
Den stramme økonomistyring kræver, at regnskabet går i 0 pr. 1.1.2013. Merudgift til 
specialundervisning, afholdelse af løn til rengøringsassistenter i opsigelsesperioden samt 
faldende elevtal medfører et underskud på ca. kr. 1,8 mio. Det totale underskud svarer til 9 
lærerstillinger, dog skal fratrækkes det tilladte overtræk på ½ mio. kr., hvorefter beløbet 
svarer til 6-7 lærerstillinger. Ledelsen satser på at skaffe grundlag for at overtrække budget 
2012 med 1 mio. kr., hvilket vil give en nettotilbagegang på 4 lærerstillinger. Kán skolen 
låne midler af SFO,  kán vores egen rengøringsassistent indgå i opsigelsesregnskabet, løses 
problemet måske. Besparelserne vil afspejle sig i timeregnskabet. I 2013 er der ingen 
ekstraudgifter til rengøringspersonale, hvorfor der bliver overskud på regnskabet. 
 

8. Eventuelt. 
Ros til skolefesten – musikken var dog for høj. 
 

23.2.12 
f. Ole Skov 
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