Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 22. maj 2012 på lærerværelset kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Jaafar Pouraliabuzar, Alberte Nayberg, Nikolaj Kracht, Lone Nitschke, Morten Skott, Rikke
Ehrenreich, Kirstine Nielsen, Ulla Buddig, Klavs Heltoft, Ole Skov.
Afbud fra: Murat Kilic, Anders Drejer, Joan Ottesgaard.
2. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 9a: Datofastsættelse af kommende møder.
3. Godkendelse af referat.
Referater af 29.3.2012 samt 23.4.2012 godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Flisebelægningen foran Kantinen ønskes omlagt. Der afventes grønt lys for etablering af 2
multibaner, hvoraf den ene skal placeres på dette sted; under etableringen bliver flisebelægningen
samtidig udbedret. Frikvartersbladet ønskes også af 6. trin. Det vurderes, om bladet egner sig for
denne aldersgruppe; bladene lægges på biblioteket. Ønske om duftspray på toiletterne kan ikke
imødekommes, da man ikke må anvende disse produkter i Aarhus Kommune. Nogle klasselokaler
har huller i væggene og afskallet maling. Muligheden for, at forældre og elever sammen kan male
lokalerne, genindføres. Eleverne rydder lokalerne, tsm’erne ordner større ting, håndværkere reparerer
murværk, hvorefter forældre og elever kan male væggene. Lærerne orienteres via Intra, og tilbuddet
fremlægges på årets første forældremøde. Der kan ikke lukkes for vandet, hvis der er vandkamp, da
det samtidig lukker for vandet på toiletterne; derimod blev eleverne i et aktuelt tilfælde sat til at tørre
op med besked om, at repressalierne bliver større, hvis vandkampen gentages. De større elever kan
også bede ”synderne” om ordentlig opførsel/hente en lærer/få fat i kontoret. På grund af den stramme
økonomi har der ikke været råd til anskaffelse af lockers i denne omgang.
5. Meddelelser.
Fagfordelingen er nu afsluttet. Der er færre overbygningsklasser næste skoleår, hvilket har
vanskeliggjort fagfordelingen.
Der afventes, hvilke overflyttere vi får til de kommende børnehaveklasser.
6. Debat om resultatet af skolestrukturændringen.
- drøftelse af indhold af høringssvar, der skal fremsendes senest d. 12/6.
Særdeles glædeligt med den uventede opbakning fra de kommende forældre. Skolens interessenter
viste sig at udgøre en meget engageret og holdningspræget gruppe med mange, rigtig gode forslag.
På datoen for borgermødet var indkommet 6 høringssvar, hvoraf SB’s var det eneste skolesvar. I
forhold til den ønskede besparelse er det få skoler, der lukkes, hvilket kan give anledning til bekymring. Derimod kan bibeholdelsen af distriktet, regler for skolevalg samt et 5-årigt udviklingsprojekt
på Ellekærskolen formodentlig skabe ro. Høringssvaret skal ikke kommentere de berørte skoler, men
gøre gældende, at resultatet er godt for Vestbyen, for nærhedsprincippet og foreningslivet, at distriktet bibeholdes, så der ikke igen er ændringer få år efter nedlæggelsen af Frydenlundskolen. Specialklassemidler og inklusion fremhæves. Høringssvaret cleares med Rikke.
7. Drøftelse af behov for revision af Strategiplan for fastholdelse af distriktets elever 2011/12.
- herunder tal for indskrivning og sprogtest til skolestart aug. 2012
Foreløbig statistik gennemgået. Et lille fald i indskrevne børn i forhold til sidste år. En del børn fra
Gl. Hasle indskrives i privatskole. På næste møde fremlægges den færdige statistik.
På sommermødet deltager Kirstine og muligvis Morten. Kirsten Kejser, Lene Vestergaard og Linda
Christensen tager sig af børnene.
Det markeres, at skolen bliver musikprofilskole; to 5. klasser fra Hasle Skole deltager i øjeblikket i

Unesco-projekt, ”Ciclo”, samt en 1. og 5. klasse fra Virupskolen tillige med 8 andre skoler i
Danmark samt Brasilien og DR. Projektet opføres d. 24. ds. på Godsbanen.
Forslag om invitation af 4-årige og deres forældre til en dag/nogle timer i skolen en hverdag/en lørdag, hvor de dels kunne lære hinanden lidt at kende, dels kunne være lidt i SFO, lidt i børnehaveklassen, sammen med en fritidsforening i idrætsafsnittet. Forældre kunne oplyses om musikskoleprofilen,
teateroplevelser i skoleregi, den gode faglighed. Forslaget indskrives i strategien, der fremlægges på
næste møde.
8. Høring vedrørende analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.
- drøftelse af indhold af høringssvar, der skal fremsendes senest d. 11/6.
En demografisk tildeling medfører færre midler til Område Viborgvej, hvorfor en fordeling med ½
mio kr. pr. boligområde anbefales. Midlerne ønskes fordelt, så de udsatte børn og unge, hvis behov
er størst, tilgodeses. OS udfærdiger høringssvar.
9. Behandling af Børn- og Ungerådmandens svar på bestyrelsens henvendelse vedr. udgift til
specialklasse elever.
Rådmandens brev giver ikke svar på SB’s spørgsmål. Flere skoler går nu sammen om en henvendelse vedrørende specialklasseudgifter på børn, skolerne ikke selv har henvist. Udgifterne er størst i
Vestbyen og giver store millionunderskud for skolerne her; disse skoler gives ringere vilkår for gennemførelse af normalundervisningen. Der bør anvendes en anden fordelingsnøgle, ligesom inklusion
og skærpet adgang til specielklasseundervisning ikke er svaret på en forbedret skoleøkonomi. Situationen er konkurrenceforvridende i forhold til privatskolerne. Der har tidligere været henvendelse fra
10 skoleledere til B&U, men uden effekt. En fælles forældrestyret aktion kunne være en mulighed.
På næste SB-møde orienterer OS om resultatet af mødet på Sødalskolen.
9a. Datofastsættelse af kommende SB-møder.
19/9, 9/10, 14/11.
10. Eventuelt.
Kastanietræerne ved lærerværelset ønskes opstammet. Det undersøges om dette kan lade sig gøre, da
disse er fredede.
Gavlmaleriet i den lille skolegård opfriskes eller nedtages.
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