
Referat af møde i skolebestyrelsen 
Onsdag d. 8. juni 2011 kl. 19.00 på lærerværelset 

 
 

1. Til stede ved mødets begyndelse 
Joan Petersen, Murat Kilic, Rikke Lund Ehrenreich, Peter Jacobgaard, Morten Skott, 
Ulla Buddig, Lone Nitschke, Ole Skov, Klavs Heltoft og Kristine Nielsen. 
 

2. Godkendelse dagsorden 
 Godkendt.  
 
3. Godkendelse af referat 
 Godkendt 
 
4. Meddelelser 

Skolen har haft besøg af repræsentanter fra Byrådet, der ønskede besigtige forholdene 
vedr. RULL-projektet på skolens grund. 

  
 Der skal gennemføres valg til skolebestyrelsen i efteråret 2011. Klasserådene skal 

vælge en kandidat inden d. 14/9. Evt. valgproces skal gennemføres d. 10/10.  
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jaafar, Murat og Peter 

 
 Morten orienterede om planer for musikskoletilbud på Hasle Skole i 11/12. 0.-3. 

årgang tilbydes: Guitar, klaver og blokfløjte. Desuden fortsætter tilbud om 
trommeundervisning. 

 
5. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet ønsker en multibane. Herudover ønskes er et hegn ved flisepladsen ud for 
Brøggerstuen mod øst. 
 

6. Høring vedr. friere rammer til placering af fag på lavere klassetrin  
Forslaget indebærer at der kan  tilbydes fag på lavere klassetrin (f. eks engelsk på 1. 
eller 2. årgang) Udfordringen for skolen bliver primært at finde de nødvendige 
ressourcer hertil. Herudover er der mulighed for, at lærere kan undervise 0. årgang 
uden, at der er pædagog til stede. 

 Bestyrelsen tog Byrådets indstilling til efterretning 
 

7. Debat om kulturcenteraktiviteter  
Der tages kontakt til Jens Winther vedr. et arrangement i november med titlen: 
”HJÆLP, vi har en teenager” i huset. 
 

8. Debat om skolevejsplaner set i relation til udvidelsen af Herredsvej  
Herredsvej udvides og forlænges mod nord. Den øgede trafikmængde på det nye 
vejstykke frygtes at smitte af på trafikmængden på Herredsvej foran skolen. 
Bestyrelsen udarbejder et høringssvar, hvor betænkeligheden pointeres. 
 

9. Eventuelt  
Datoer for bestyrelsesmøder:  
Tirsdag d. 20/9 2012 kl. 19.00 
Mandag d. 10/10 2012 kl. 19.30 (evt. valgmøde fra kl. 18.30) 

 
Referent: Klavs Heltoft 


