Referat af møde i skolebestyrelsen
Mandag den 28. februar 2011 på lærerværelset kl. 19.30

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Ulla Buddig, Morten Skott, Lone Nitschke, Kristine F. Nielsen, Jaafar Pouraliabuzar, Dorte
Bach, Klavs Heltoft, Ole Skov. Afbud fra Rikke Ehrenreich og Joan O. Petersen.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Søren Bjerregaard hedder rettelig Søren Dideriksen.
4. Meddelelser.
Vi startede mødet med at konstatere, at problemer med Intras beskedsystem måske har
medført, at flere bestyrelsesmedlemmer ikke har modtaget dagsordenen til mødet. Indtil vi
har styr på Intra, udsendes alle henvendelser til bestyrelsen dobbelt – både på mail og på
Intra.
Faktorer til beregning af sidste års regnskab samt budget for 2011/12 er nu modtaget fra
forvaltningen. Det ligger allerede klart, at der vil fremkomme et mindre underskud. Fire
lærerstillinger skal spares, men en lærer går på pension, en anden har fået nyt arbejde, der
oprettes endnu en specialklasse på 0./1. årgang med socioemotionelle børn, hvor en tredje
lærer kan arbejde, og får vi tre børnehaveklasser, vil den fjerde lærer kunne undervise her.
Skema over udgifter til specialklasseelever i skoledistriktet gennemgået. Ledelsen undersøger bevillingen til specialundervisning, da der er formodning om, at denne ikke er
reguleret trods udvidelsen af skoledistriktet. Den daværende ekstra ressourcetildeling til
specialklasseelever fra Frydenlund daler i takt med, at eleverne herfra går ud af folkeskolen
– derimod tilføres der ikke midler i takt med, at der kommer nye specialklassebørn, der skal
starte deres skolegang. Området er svært gennemskueligt, men Økonomiafdelingen
kontaktes, når der er arbejdet videre med tallene, og herefter kontaktes PPR for en forklaring. Et specialklassebarn koster kr. 130.000, et normalklassebarn kr. 35.000.
På næste møde behandles budgetforslag
På næste møde orienteres om den nuværende specialklasse.
Yderligere tre personer i løntilskudsjob er startet: En på skolebiblioteket, en i børnehaveklasse og SFO samt en på 3. årgang.
5. Nyt fra elevrådet.
Der har været afholdt møde.
6. Orientering om indskrivning til børnehaveklassen 2011/12.
Skema gennemgået. Indskrivningen har været særdeles tilfredsstillende. Sidst i denne uge
forventes tal på, hvor mange elever, der har klaret sprogscreeningen og dermed et tal på,
hvor mange klasser vi får. Tre små klasser bliver økonomisk belastende, men to store for
hårdt for alle.
7. Orientering om resultat af Termometerundersøgelse samt projekter ifm. Trivselsdagen v/Dorte Bach.
To klasser mangler at aflevere, men resultatet af indskolingsklasserne foreligger. Resultatet
er overordnet positivt, dog skal der ses på, at nogle elever ikke leger med klassekammerater
hjemme, ligesom tonen kan være for hård. Kost- og søvn kortlægges i efterårsundersøgelsen. Dorte Bach nærlæser tallene samme med lærerne for at se, om der er særligt store
udsving, der skal handles på.

Den 12. maj afholdes Trivselsdag for alle elever, hvor de små klasser er under de store
klassers vinger. De store elever skal være rollemodeller for de små, især med hensyn til
sprog. 9. årgang laver mad til hele skolen.
8. Musikprofilskoler og vores eventuelle interesse heri.
Byrådets Børn & Ungeudvalg har tilkendegivet, at kommende profilskoler ikke skal være
elitære, men derimod stimulere bredden af elever indenfor den ønskede profil. Herudover
skal skolen redegøre for sit profilskoleønske via besvarelse af en række spørgsmål.
Hasle Skole ønsker udvidet samarbejde med Århus Musikskole og gerne Århus
Symfoniorkester. Musik har en socialiserende og integrerende effekt, ligesom den lærer
børn, at ting sker i en vis rækkefølge. Et musiksamarbejde startende i børnehaverne og ført
videre i skole- og sfo-regi er en mulighed. Kultur på Skinner fungerer godt, ligesom
Musikskolens trommeundervisning går fint. Det er muligt, at Århus Musikskole forlægger
nogle flere undervisningstilbud hertil, da de hidtidige erfaringer har været positive, og
lokalekapaciteten er til stede. Tilbuddet vil kunne omfatte børn fra Hasle og Gammelgaardskolens distrikter.
SB er umiddelbart positivt indstillet overfor tankerne, og i foråret forelægges konkret
belutningsforslag.
9. Stillingtagen til, om bestyrelsen skal søge at blive repræsenteret i Hasle Fællesråd.
Morten meddeler Hasle Fællesråd, at skolen gerne vil være tilknyttet afhængig af sagens
karakter.
Der er foretaget trafikmåling på Herredsvej, hvilket sker igen i 2012 efter åbning af
tilkørselsvej fra motorvejen. Herefter tages tilling til, om der eventuelt skal lukkes helt,
delvist eller slet ikke for trafik på nederste del af Herredsvej.
Punktet tages op på næste møde.
Busruterne omlægges pr. 1/8-11. Dette medfører, at linie 3, som også er ”skolebus”, ikke
kører forbi skolen længere. Tunellen er ikke rar at bruge, så eleverne vil formentlig hellere
krydse ringvejen. Dette bliver et problem.
10. Eventuelt.
Intet.
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