Referat af møde i skolebestyrelsen
Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 19.00 på lærerværelset

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Jaafar Pouraliabuzar, Murat Kilic, Lone Nitschke, Morten Skott, Anne Pilgaard, Ulla
Buddig, Klavs Heltoft, Ole Skov.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Alberte Nayberg, 7X, er valgt som elevrepræsentant til Skolebestyrelsen. Der vælges
muligvis endnu en repræsentant på elevrådsmøde efter efterårsferien. Alberte er forhindret i
deltagelse i dette og næste sb-møde.
5. Meddelelser.
Intet.
6. Godkendelse af reviderede principper for klassedannelse.
Ønsket om ny klassedannelsesprincipper begrundes med formodning om kommende
ændring af elevsammensætningen. Intensivering af sprogundervisningen i børnehaverne vil
formentlig bevirke, at flere tosprogede børn består sprogtesten, hvilket vil vise sig ved
indskrivningen. Skolens mål vil dog være, at klasserne dannes ligeligt med hensyn til
etnicitet.
SB debatterede elevsammensætningen i forhold til afspejling af distriktet, af Danmark, af
boligpolitikken. I mange år har skolen forsøgt at fastholde de danske distriktselever gennem
positiv særbehandling, hvilket kan findes diskutabelt. Erfaringen viser dog, at tages der ikke
hensyn, og er der for få danske børn i klassen, fravælger danske og ressourcestærke
tosprogede forældre skolen.
Det er SBs ansvar at danne principper for klassedannelse, og skolelederens ansvar at danne
klasserne herudfra. Principperne kan til enhver tid tages op til revision.
I forslaget fjernes sidste pind, og under sidste linie tilføjes: Principperne er også gældende
ved senere klassedannelse som følge af klassesammenlægning.
Vedtaget.
7. Skal skolebestyrelsen forlods komme med anbefalinger til besparelser?
19. november afleverer direktørerne spareforslag til byrådet. Medio december afgør
forligspartierne, om forliget kan holde, hvorefter byrådet vedtager indstillingen mellem Jul
og nytår. Fra 3. – 26. januar er indstillingen i høring med endelig vedtagelse den 26. januar.
Det forventes, at skolen skal spare 3%, og skolelederne har anbefalet, at besparelserne
afgøres lokalt. Skolens overskud fra sidste år er anvendt til istandsættelse og mere
undervisning. Besparelsen løber op i ca. kr. 850.000 (3%) + 500.000/600.000 herudover,
hvilket i alt svarer til 3-4 lærerstillinger. Eventuel vedtagelse af ny tildelingsmodel vil dog
give skolen kr. 250.000.
SB afventer høringsfasen.

8. Eventuelt.
Murat melder afbud til næste SB-møde; vil gerne deltage i kommende møder i
dagsinstitutionerne.
Arbejdet med at blive musikprofilskole falder sammen med besparelserne, men der arbejdes
dog videre med, at Musikskolen får afdeling på Hasle Skole.
Pr. 1.1.2011 ansættes socialrådgiver i 2 år for satspuljemidler.
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