Referat af møde i skolebestyrelsen
Torsdag den 29. marts 2012 på lærerværelset kl. 19.00

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, Dorte Bach,
Søren Marcussen, Klavs Heltoft, Ole Skov

2. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 13a: Behandling af svar fra Børn- og Ungerådmanden.
Godkendt.

3. Godkendelse af referat.
Godkendt.

4. Nyt fra elevrådet.
Elevrådet ønskede følgende behandlet:
Af hensyn til skolepatruljen ønskes opsætning af ringeklokke ud mod Herredsvej: Klokke er i
området; denne repareres snarest. Udskiftning af loftsplader, der nemt kan falde ned, til troltexplader
i klasseværelser: Boldspil indenfor er forbudt – er den eneste grund til, at pladerne kan falde ned.
Huller i basket- og boldbaner repareres: Dette bliver gjort. Små elever spiller mur og fodbold i den
store skolegård med fodbolde: Tilkald gårdvagten, hvis der spilles med andet end små bolde. Ønske
om nye borde med hylde under skrivepladen til ældste klasser: Dette er der ikke økonomi til. Ønske
om bedre udefaciliteter i frikvartererne samt hyggerum til ældste klasser: Skateboard- og multibaneområde behandles under senere punkt; etablering af yderligere hyggerum behandles på budgetmødet.
Defekte lamper i klasselokaler: Leverandøren af lamperør er allerede kontaktet, da rørkvaliteten er
ringe – kontakt pedellen, når rørene skal skiftes. Frikvartersidræt ønskes året rundt: Dette ønske
behandles på budgetmøde. Der er stor mangel på boldbaner: Regler for at bruge boldområderne
justeres; den 31.3.12 må 8. og 9. trin anvende boldbanen bag Bakken i frikvartererne.
Ros til elevrådet for deres input.

5. Meddelelser.
Fællesarrangement med Dagtilbuddet Hasle afvikles efter sommerferien.

6. Præsentation af et alternativ til nuværende kantinetilbud v/Michaels Mad og Vin.
Der tilbydes automat med 75 rum, hvor eleven kan vælge mellem 10 forskellige retter. Herfra sælges
tillige vand. Retterne/snacks koster mellem 5 og 25 kr. Skolen binder sig for 3 år med en årlig
strømudgift på ca. 2.500 kr. Firmaet er forhandlingsvenlig m.h.t. en mindre del af vareudbuddet, men
vil i starten gerne præge dette for at få salget i gang. Automaten fyldes op 2 gange daglig; varerne
står i max. 5 dage, før de kasseres. På nær brød og pålæg er maden hjemmeproduceret med et fedtog kornindhold svarende til mindst det lovkrævede. Herudover tilbydes on-line bestilling, hvor der
for nærværende kan vælges mellem 66 forskellige retter; madpakken leveres til skolens køleskab
med barnets navn og klasse på. Hyppigheden af on-linekøb er forældrenes eget valg. Ønskes frugtsalg ved siden af, kan dette lade sig gøre, såfremt frugten købes igennem firmaet. Opsætning af
kamera over automat anbefales a.h.t. eventuelt hærværk.
SB finder vareprøverne velsmagende; positivt, at elever kan købe mad på alle tidspunkter. Derimod
forsvinder den varme mad samt nuværende muligheder for årligt kantineskift. Der er indgået aftale
med Møllevangskolens kantine for næste skoleår, men dette kan formentlig annulleres. SB opfordrer
til, at der indhentes erfaringer fra andre af firmaets skolerkunder; herudover ønskes forsikringsfor-

hold undersøgt i.f.t. eventuel hærværk på automaten.
Indførelse af ny madordning afgøres på næste SB-møde.

7. Drøftelse af forældrehenvendelse vedr. afholdelse af Fastelavn i skoleregi.
SB finder, at såvel lærere som forældre kan påtage sig ansvaret for afholdelse af Fastelavn for
klasserne i enten undervisnings- eller fritid. SB beslutter, at Fastelavnsarrangement aftales på årets
første forældremøde, hvor årets øvrige arrangementer i forvejen planlægges. Her aftales, hvorvidt
Fastelavn afholdes i undervisnings- eller fritid og eventuelt sammen med de andre klasser på
årgangen.

8. Påtænkt anlægsarbejde 2012 – multibane.
Grundet stram økonomistyring har SFO oparbejdet et overskud på ca. kr. 800.000, som foreslås
anvendt på 1 til 2 multibaner. Anlægsarbejder er ikke underlagt stram økonomistyring. Placeringen
er under overvejelse. Tilbud indhentes i øjeblikket, og anlæggelsen forventes færdig til sommer.

9. Kvalitetsrapport – skolebestyrelsen har mulighed for at tilføje kommentarer.
De væsentligste punkter gennemgået, hvoraf bl.a. bemærkes, at Hasle Skole giver ½ års yderligere
undervisning i.f.t. kommunegennemsnittet, procentandelen af unge herfra til ungdomsuddannelse er
større, og det samlede karaktergennemsnit for skolen er ens med det kommunale – socioøkonomiske
forhold er ikke modregnet. Talfærdighedstest på 3. trin samt læsetest på 3. og 8. trin er tilfredsstillende. Derimod er trivselen i overbygningen under kommunegennemsnittet, fraværet er større, mobningen større og børnene tykkere.
SB udtrykker forundring over høje karakterer, når elever giver udtryk for ringe trivsel.
Fraværsprocenten indeholder såvel reel sygdom som lange ferier; erfaring for kulturel forskel på,
hvad der er vægtigt nok til at være syg/frekventere lægen.
SB roser indsatsen for opnåelsen af karaktergennemsnittet og den høje frekvens af unge, der
videreuddanner sig. Opmærksomhed ønskes på trivsel og fravær. Der udtrykkes tilfredshed med
Skulks arbejde, og Skulk-medarbejder inviteres til SB-møde i april/maj.
10. Regnskab 2011 og budget 2012 for SFO.
Mådehold på driftudgifterne samt omlægning af H-ressourcen har medført regnskabsoverskud.
I budgettet er børnetallet sat forsigtigt, ligesom bufferen anvendes til en børnetalsvariation med 10.
Der tildeles timer i.f.t. børnetallet. Muligvis anvendes overskud samt buffer til en ansættelse. Kr.
200.000 indefryses frem til 1.1.2013; dette beløb lånes af skolen frem til denne dato. Budgettet er
godkendt af Forældrerådet.
SB godkender regnskab og budget.

11. Regnskab 2011 for skolen.
Udgiften til specialklasseelever er større end forventet grundet udefrakommende, uforudsigelige
faktorer. Elevtalsfald større end forventet, hvilket giver undervisningsdelen underskud på godt kr.
285.000. Flexmidler på ca. kr. 150.000 i skolefrokostordningen afventes, og er derfor ikke indregnet.
Godkendt.

12. Henvendelse fra elevrådet vedr. kørsel med skateboard og rulleskøjter i Firkanten.
Skoleledelsen og FU har diskuteret henvendelsen og finder ikke Firkanten egnet; området er meget
befærdet, hvorfor sikkerheden for såvel udøver som den passerende mindskes. Herudover vil træbelægningen tage skade. I stedet foreslås regnvandsbassinet anvendt med opsætning af små ramper –
der må kun køres med skateboard.
SB tilslutter sig forslaget, der løber som et forsøg frem til sommer.

13. Tilføjelse til gældende ordensregler vedr. brug af mobiltelefon i skoletiden.
Udsat.
13a Behandling af svar fra Børn- og Ungerådmanden.
Udsat.
14. Eventuelt.
Rikke deltager i sommermøde d. 16/6-12 med danske forældre.
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