Referat af møde i skolebestyrelsen
Mandag den 23. april 2012 på lærerværelset kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Murat Kilic, Rikke Ehrenreich, Kristine Nielsen, Joan Pedersen, Ulla Buddig, Klavs Heltoft,
Ole Skov. Under pkt. 6 deltog endvidere: Søren Dideriksen, Jakob Rasmussen og Søren
Marcussen.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Behandles på næste møde.
4. Nyt fra elevrådet.
Intet.
5. Meddelelser.
Intet.
6. Fællesmøde med forældrerådet for SFO:
- Fastsættelse af principper for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO
- Drøftelse af det videre samarbejde mellem bestyrelse og forældreråd
Fem overordnede temaer er i første omgang udvalgt til principper, og der redegjordes for de
bagvedliggende tanker. I det daglige arbejdes der allerede med temaerne. Idrætten er et
særkende for SFOen. Lektiehjælpen tilpasses den enkelte elev forhold, ligesom den foregår
på forældreniveau. Der arbejdes med opbygning af fællesskaber i forbindelse med børn med
særlige behov. Sproglig bevidsthed om ordvalg fra pædagogernes side med henblik på
børnenes sproglige udvikling. Barnets udvikling søges optimeret gennem tryghed og
mangfoldighed i kraft af en pædagogisk struktureret hverdag. Principperne revideres efter
behov.
Godkendt.
Fællesmøde i december, hvortil Søren Marcussen modtager debatpunkter fra SB og
Forældreråd. SB aftaler på septembermødet, hvad man kunne tænke sig diskuteret med
Forældrerådet.
7. Beslutning om ny madordning på Hasle Skole.
På baggrund i de endnu ukendte ændringer af skolestrukturen fastholdes aftalen med
Møllevangskolens kantine. Aftalen genbehandles i SB i januar 2013 med henblik på
fortsættelse eller opsigelse. Klavs orienterer Møllevangskolens kantineleder om SBs
beslutning.
8. Høring i forbindelse med skolestrukturrapporten.
Kort gennemgang af rapporten, hvoraf ses, at manglende lokalekapacitet bonner voldsomt
ud. B&U er informeret om, at vi besidder de afgørende 31 klasselokaler. Høringssvaret, der
baserer sig på faktuelle forhold, gennemgået og justeret. Mødet den 25/4 med lokale
interessenter vil vise, om der er basis for endnu et høringssvar til byrådet. Den 15/5
offentliggøres Byrådets indstilling.
Efter tilrettelse af høringssvaret udsendes dette til SB til endelig godkendelse. Forældrene
orienteres om svaret hurtigst muligt.

9. Behandling af skolens budget 2012 samt time- og lektionsfordelingsplan for 2012/13.
Fra 1/8 til 31/12-12 skal spares 1,6 mio. kr., hvilket svarer til 8 lærerstillinger. Næste
budgetår forventes overskud på ca. 800.000 kr. Der lånes 200.000 kr. af SFO, ligesom vi må
overtrække med 300.000 kr. Såfremt den stramme økonomistyring munder ud i effektuering
af ”straf” i forbindelse med overtræk, vil vi skulle betale 200.000 kr. Der er ikke råd til
f.eks. lockers, som elevrådet har ønsket.
Godkendt.
Time- og lektionsfordelingsplanen gennemgået. Timetallet reduceres svarende til 3½
lærerstilling, bl.a. overgår nogle valgfag til ungdomsskolen, kemi 9. trin skæres 1 ugentlig
time, og nogle opgaver overgår til administrationen. 2. – 3. trin får obligatorisk
korundervisning. Tolærertimer er øget, men deletimer reduceret på store trin. Budgettet har
været behandlet i FU, der har fået ændringer med.
Godkendt.
10. Tilføjelse til gældende ordensregler vedr. brug af mobiltelefon i skoletiden.
Godkendt.
11. Eventuelt.
Børn- og Ungerådmandens svar til SB behandles på næste møde.
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