Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 17. maj 2011 på lærerværelset kl. 19.30

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Morten Skott, Rikke Ehrenreich, Murat Kilic, Joan Petersen, Lone Nitschke, Kristine
Nielsen, Peter Jakobsgaard, Jaafar Pouraliabuzar, Ulla Buddig, Ole Skov. Afbud fra Klavs
Heltoft.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat
Godkendt.
4. Meddelelser
Ca. 20 byrådsmedlemmer, deres nærmeste embedsmænd samt B&U-udvalget skal den 1.
juni se 4 typiske RULL-projekter, herunder Bakken, der foreslåes omdannet til integreret
daginstitution. RULL-styregruppen for Viborgvej har daginstitutionen som 1. prioritet af 3.
Såfremt forslaget går igennem, lægger byrådet budget for dette til efteråret.
Emneugen 2011 bliver en projektarbejdsuge, hvor alle årgange skal lære at arbejde
projektorienteret. Under Åben Skole præsenterer eleverne deres projekter for forældrene. I
marts 2012 samler 2 lærere viden og materialer om projekt vedr. 1700-tallet foranstaltet af
Børnekulturhuset og Museumssamvirket; lærernes ideer og erfaringer skal anvendes til at
lave vejledende plan for emneugen 2012, der vil tage udgangspunkt i 1700-tallet.
Trivselsdagen var en vidunderlig dag for alle, hvor store tog sig af små, og fællesspisningen
kørte på skinner. Trivselsdagen gentages næste år.
Århus Musikskole vil fra august tilbyde blokfløjte-, guitar- og trommeundervisning på små
hold i SFO-tiden på Hasle Skole. Der tilbydes muligvis også klaverundervisning. Af og til
samles holdene på tværs mhp samspil. Undervisningen er ikke gratis.
5. Nyt fra elevrådet.
Intet. SB tager gerne imod forslag fra elevrådet, ligesom SB-formanden også tilbyder
deltagelse i et elevrådsmøde.
6. Orientering om ledelsens dispositioner for at nedbringe underskuddet på budget 2011
- foranlediget af kommunens pressede økonomi
Inden fagfordelingen nedlagdes 1 stilling ifm barselsorlov og tillige 2/3 stilling ifm
flexordning; disse timer læser de resterende lærere. Der er således heller ikke timer til 2
mindre valghold, 4 faglige specialundervisningstimer, ligesom lærernes rådighedstimer
indskrænkes væsentligt. Siden fagfordelingen er skolerne blevet bedt om yderligere
opbremsning, hvorfor der nedjusteres på diverse konti. Lærerne er velvilligt indstillet, idet
der hellere spares end fyres.
SB bakker op om besparelserne.
7. Revision af Strategiplan for fastholdelse af distriktets elever 2011/12.
Punkterne gennemgået.
Idræts-SFOen og den ekstra idrætstime i børnehaveklassen skal ligeledes være
opmærksomhedspunkter. Der er en meget positiv effekt med besøg i vuggestuerne, ligesom
samarbejdet med børnehaverne gør en forskel. Anja Tordahl taler ved sommermødet, der
frekventeres af ca. 60 % af de inviterede. Hjemmesiden vurderes i efteråret af Murat Kilic,
Klavs Heltoft, Marie Thyssen og Lisbeth Jensen i forhold til indholdets relevans og

udseende. SB-medlemmernes portræt sættes på siden. Samarbejdet med Dagtilbuddet
Charlottehøj er under udvikling. Rytmiktilbuddet giver også samtaler om skolevalg
forældrene imellem. Kulturcenteraktiviteter skal fremmes eventuelt i samarbejde med
områdets daginstitutioner – dette diskuteres på næste møde.
Strategiplanen vedtaget.
8. Trafiksituationen på Herredsvej – fortsat v/ Joan og Morten
Den 24.5. deltager Morten Skott i møde med Trafik & Veje og tilbyder at tage spørgsmål
med hertil fra SB. Samme dag afholdes orienteringsmøde om den 4-sporede vej fra Skejby
til Hasle Ringvej – Murat Kilic deltager. Fra 18.5. – 13.7. er der høring om vejanlæggelsen.
Ved Østrevej kører 3.300 biler pr. døgn, ved Hasle Ringvej 7.900. Der foretages først
målinger igen, når vejen er åbnet; arbejdet påbegynder primo 2012 og forventes afsluttet
ultimo 2013. Skolevejsplanerne bør ses i sammenhæng med vejplanerne. På næste møde
diskuteres dette, og der udfærdiges høringssvar om nødvendigt. Joan mailer relevante links
vedr. udvidelsen af Herredsvej.
9. Eventuelt.
Næste møde starter kl. 19.00, hvor Lone Nitschke står for spisningen.
Politiken tilbyder kommende 8. årgang gratis avis i 3 måneder leveret på bopælen. SB
accepterer tilbuddet, såfremt elevernes forældre får mulighed for at sige ja eller nej til
tilbuddet.
Facebook er et tiltagende problem – tager fokus fra undervisningen. SB går ind for, at
Facebookadgangen lukkes for eleverne.
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