
Referat af konstituerende møde i skolebestyrelsen 
Tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.30 på lærerværelset 

 
 
 
 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 
Rikke L. Ehrenreich, Jaafar Pouraliabuzar, Morten Skott, Lone Nitschke, Joan O. Petersen, 
Kristine F. Nielsen, Peter Jakobsgaard, Ulla Buddig, Søren Marcussen, Klavs Heltoft, Ole 
Skov. Afbud fra Murat Kilic. 
  

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Valg af formand. 
Rikke L. Ehrenreich. 
 

4. Valg af næstformand. 
Morten Skott. 
 

5. Vedtagelse af forretningsorden. 
Vedtaget. 
 

6. Der skal træffes aftale om, hvilke 4 forældre, der er valgt for 2 år og hvilke 3 forældre, 
der er valgt for 1 år. 
Valgt for 2 år: Joan O. Petersen (barn i 1B), Kristine F. Nielsen (barn i 01), Morten Skott 
(børn i 1B og 3A), Rikke L. Ehrenreich (børn i 1B og 2B). 
Valgt for 1 år: Jaafar Pouraliabuzar (barn i 4A), Peter Jakobsgaard (barn i 7Y), Murat Kilic 
(børn i 2b og 3A). 
 

7. Meddelelser. 
Kl. 6 i morges blev en af skolens rengøringsassistenter udsat for røveri ud for pølsevognen 
og er nu indlagt med bækkenbrud. Fitnessinstruktør blev kort før dette forsøgt berøvet af 
samme to gerningsmænd, som hun mener er danske. Vagtværn holder udenfor skolegården 
de næste par uger ved rengøringsassistenternes mødetid. Opsætning af mere lys på én af 
adgangsvejene overvejes. 
Punkt vedr. værdiregelsæt gældende for alle, der færdes på skolen, behandles på et af de 
førstkommende møder. Værdiregelsættet skal munde ud i en antimobbepolitik. 
 

8. Mål og Rammer for SFO. 
SFO-ressourcen er opdelt i en økonomisk/forældrebetalt del, og en pædagogisk/ 
personalemæssig. SFO og skolen kan være fælles om den personalemæssige del, men er 
økonomisk adskilet. Byrådet ønsker SFOs lokale mål sat i sammenhæng med 
undervisningsdelen og andre lokale fritidsaktiviteter. Derfor skal SB i samarbejde med 
forældrerådet udvælge og fastsætte principper for temaer, der skal fremmes lokalt. SFO 
finder temaerne ”Barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling” samt ”Sproglige 
udtryksformer” som  naturlige valg i.f.t. inkorporering i skolens virke. SFO udarbejder  
årshjul samt beskrivelse af, hvad børnene skal arbejde med for hvert år. I første omgang skal 
forældrerådet og SFO blive enige om målene, hvorefter SB godkender disse. Det forventes, 
at et sådant udkast ligger klar til mødet den 31. marts. SB er også bestyrelse for SFO, 
hvorfor SB også godkender SFOs budget, ligesom der afholdes to årlige møder med 
forældrerådet eller repræsentanter herfor.  
 
 



9. Aftale af møderække for resten af skoleåret. 
Mødetidspunktet ændres til kl. 19.30 med sluttidspunkt kl. 22.00. Fungerer dette ikke, 
ændres mødetidspunktet til kl. 19.00. 
13/12 (kl. 18.00), 10/1, 28/2, 31/3, 13/4, 17/5, 8/6. 
 

10. Gennemgang og drøftelse af, hvad der er skolebestyrelsens arbejdsområde, og 
hvordan bestyrelsesarbejdet traditionelt foregår. 
Byrådet har delegeret udfyldelsen af de økonomiske rammer til SB, som godkender skolens 
og SFOs budget. Budgetterne skal stemme overens med de principper/politikker, som SB 
fastsætter; disse kan genoptages m.h.p. á jourføring. Skoleledelsen afgør personale- og 
elevsager. SB har ret til at spørge til enhver sag. FU (Forretningsudvalget) består af lærere, 
ledelse og evt. pædagoger, og er ledelsens sparringspartner. FU beslutter, hvad der skal 
behandles i Pædagogisk Råd (PR), som mødes ca. hver 14. dag. I øjeblikket behandles 
udkast til værdiregelsæt og antimobbestrategi. PR udgøres af lærere, pædagoger og ledelse; 
samles ca. hver 1½ måned. Den årlige beretning fra SB behandles på maj-/junimødet m.h.p. 
det kommende SB-valg; kunne udsendes i.f.m. dette. Deltagelse af elevrådsrepræsentanter 
afventes – lærerrepræsentanterne tilbyder at bringe nyt med fra elevrådet. 
 

11. Orientering om procedure, tidsplan og konsekvenser vedr. kommunale besparelser. 
Efter indgåelse af budgetforlig afventes direktørernes spareforslag den 19/11; 4/1 – 17/1 er 
dette i høring hos bl.a. SB, og den 26/1 fastsætter Byrådet besparelserne. Der forventes 
sammenlægninger af de 13 områder, Århus er inddelt i, fælles ledelse i flere daginstitutioner 
samt øvrige administrative reduktioner. Skolelederne ønsker, at skolerne selv finder de 3%-
besparelser  For Hasle Skoles vedkommende vil det svare til ca. kr. 850.000. Eftersom Hasle 
Skole tildeles magnetskole- og tosprogsressourcer, har skolen forholdsvis flere midler end 
”almindelige” skoler. Hidtil har skolen hvert år modtaget efter-bevilling; da der hersker 
usikkerhed om, hvorvidt vi modtager dette i år, kan indeværende år vise sig at være 
overbudgetteret. Samlet kan vi forvente besparelser svarende til ca. 3 lærerstillinger. Da 
besparelserne træder i kraft pr. kalenderår, og skolens budget er pr. skoleår, har skolen 
derfor allerede anvendt midler for de første 7 måneder af 2011. Nyopslået stilling hos 
tsm’erne er på 30 timer i stedet for 37, hvilket giver en 3%-besparelse. Rengøringen kan 
flytte hovedrengøringen til andet tidspunkt, hvilket også giver 3%-besparelse. Herudover 
kan der ses på vedligeholdelse, undervisningsmidler, energi, lønudgifter mv. Der er 
personalemæssigt skåret ind til benet m.h.t. tsm og rengøring. Besparelse på lærerstillinger 
findes ikke at harmonere med byrådets ønske om at skåne de varme hænder. Da 
ledelsesstrukturen er fastsat af Byrådet, kan der ikke ske besparelser her. SFO skal spare ca. 
kr. 200.000 – 250.000, hvilket svarer til 25 pædagogtimer. Da SFOen har fået flere børn, 
forventes antallet af pædagoger fastholdt, d.v.s. flere børn om hver pædagog.  
I januar går ledelsen i gang med budgetplanlægning. I marts/april godkender SB budgettet 
for skolen og SFO. 

 
 

12. Eventuelt. 
Inspirationsmøde d. 9/12: Tilmelding via skolens kontor senest d. 30/11. 
Dialogmøde d. 24/11: Tilmelding via skolens kontor senest d. 18/11. 
Der indlægges en kort pause i SB-møderne. 
Musikskolen er interesseret i at lægge en del af deres decentrale undervisning på Hasle 
Skole i SFO-tiden; Musikprofilskole-projektet vil eventuelt kunne foregå med hjælp af 
gæstelærere fra Musikskolen. 
Der er foretaget trafikmålinger på Herredsvej i.f.m. den kommende tilslutning til motor-
vejen. Hasle Fællesråd ønsker Herredsvej lukket ved ringvejskrydset. Samtidig pågår 
kortlægning af samtlige skoleveje i Århus, og der vil komme et forslag hertil til foråret. 
Lukning af Herredsvej sættes på som punkt til SB-møde i marts/april.  
Der af holdes generalforsamling i Skole og Forældre d. 20/11. 



På næste møde orienteres SB om mulighederne i SkoleIntras skolebestyrelsesflade og afgør, 
hvorvidt denne skal anvendes. Brugernavne og kodeord til Skoleintra mailes til SB-
medlemmerne. 
Tavhedspligtsskema fremfindes til næste møde. 
Alle skoler afholder Trivselsdag d. 4/3, hvilket falder i tråd med værdiregelsættet og 
antimobbestrategien. Besluttes på december- eller januarmødet, om skolen deltager.  

 
 

 
 

10/11-10 
Ref:. 

f. Ole Skov 
lmj 

 
 


