
Referat af møde i skolebestyrelsen 
Torsdag den 31. marts 2011 på lærerværelset kl. 19.30 

 
 
 
 

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

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

4. Meddelelser. 
Jyllands-Posten interviewer 4 elever fra 9. klasse ifm offentliggørelsen af Pisa Etnisk-
undersøgelsen. 
Invitation til SB til FSÅ’s generalforsamling 18. maj. 
Invitation til SB til dialogmøde den 28. april, hvor der også afholdes Forårskoncert. 
 

5. Nyt fra elevrådet. 
Er i gang med at fastsætte regler for brug af fodboldbanerne langs 200-fløjen. 
 

6. Regnskab 2010 og budget 2011 for SFO. 
Overskuddet er lidt større end forventet. Børnetallet blev ramt nærmest præcist ved 
budgetlægningen. Der er tilført lønmidler, der ikke var taget højde for, og der er lidt flere 
børn på 4. trin i SFOen end forrige år. 
Regnskabet godkendt. 
Børnetallet er bevidst anslået lavt. Lønudgiften er steget, da et efterslæb kommer til 
udbetaling. Det tidligere års overskud er indefrosset, og næste års forventede overskud 
kunne anvendes til forløb med projektansatte. Det er ikke et mål at udbygge overskuddet. 
Godkendt. 
 

7. Regnskab 2010 og budget 2011 – herunder oplæg til lektionsfordelingsplan for 
2011/12. 
Overskuddet fra 2010 er nu nærmest forbrugt: Ekstra stor varmeregning, stjålne pc’ere 
skulle erstattes samt forudbetaling af varme-á contobeløb. 
Regnskabet godkendt. 
Udgifter til specialklasseelever gennemgået. Der skal findes knap kr. 800.000 til elever, vi 
aldrig ser. Eleverne, der er spredt over flere klassetrin, revisiteres 1 gang årligt af fagfolk. 
Repræsentant fra B&U vil se på tallene, da det har vist sig, at specialklasseressourcen fra 
sammenlægningen med Frydenlundskolen ikke er fulgt med hertil, ligesom de sociale 
kriterier for dette år heller ikke er opdaterede. Delegering af specialklassemidler fra 
forvaltning til skole er særdeles uhensigtsmæssig, og er ligeså ustyrbar som førhen. 
Udgifter til specialklasseelever, overforbrug sidste år, faldende elevtal samt 
rammebesparelser bevirker 4 færre lærerstillinger næste år; 1 lærer går på pension, 1 har fået 
andet arbejde, 1 underviser i den tredje børnehaveklasse og 1 i den nye specialklasse – så 
ingen bliver forflyttet. Besparelserne skal dog være pædagogisk forsvarlige, hvorfor der 
forventes et underskud på kr. 624.870. Der søges kompetenceudviklingsmidler på kr. 
200.000, kr. 140.000 til videreuddannelse, der forventes refusioner på kr. 50.000 samt 
mulighed for at kontere anlægsudgifter udenfor regnskabet. 



Lektionsfordelingsplanen gennemgået. Forslag om oprettelse af drama-valgfag  på 6. trin 
mhp opførelse af teaterstykke/musical til skolefesterne skal diskuteres på PR-møde. Debat 
om fordeling af det ugentlige timetal på forskellige årgange. Frem til fagfordelingen kan der 
flyttes rundt på timerne. SB har mulighed for nu at gøre sin indflydelse gældende på 
fordelingen af timerne. Der udtrykkes ønske om bedre tid til gennemgang af budgettet. 
Minipust og Ventilen lagt sammen, hvorefter åbningstiden udvides.  
Klasselærerdeltagelse i børnehaveklassen reduceres til 4 ugl. timer, ligesom der bliver færre 
deletimer på mellemtrinnet. Lektiehjælp med dansk- og matematiklærer reduceres tillige, 
men det overvejes, hvordan lektiehjælpen på specielt 8. og 9. trin kan udnyttes bedre 
gennem en anden struktur. 
SB forventer tilbagemelding i årets løb om økonomien. 
Budgettet godkendt. 
 

8. Debat om hensigtserklæring vedr. Hasle Skole og musik 
Musiklærerne og FU har behandlet arbejdspapiret. Midler til musikprofilskolen er afsat i 
budgettet; der tilføres ikke midler udefra. SB er meget positiv, god branding for skolen. 
Aarhus Musikskole er interesseret i at undervise her og gerne i SFO-tiden. Kunne være 
ønskeligt at indarbejde SFO i musikskoleprofilen. 
Hensigtserklæringen vedtaget. 
 

9. Debat om trafikforhold vedrørende Herredsvej og bestyrelsens relation til Hasle 
Fællesråd. 
Der har været foretaget trafiktælling i efteråret, hvilket gentages, når den nye vej åbnes i 
formentlig 2013. Vigtigt at tage stilling til punktet nu. Joan undersøger tidsplanerne, og 
Morten skaffer tallene fra trafiktællingen, ligesom de melder tilbage, når punktet skal på 
dagsordenen. Skolen er foreningsmedlem af Hasle Fællesråd. 
 

10. Henvendelse fra Aarhus Musikskole vedr. vores eventuelle deltagelse i et orkester-
projekt rettet mod (og forbeholdt) særligt socialt udsatte børn i indskolingen. 
Baggrunden for projektet og udvælgelsen af børn debatteret. Der er stemning for, at 
musikken skal bruges til at binde alle slags børn sammen, frem for at en specifik gruppe kan 
spejle sig i en anden tilsvarende. 
SB takker nej. 
 

11. Eventuelt. 
Sommermøde med kommende danske forældre afholdes lørdag den 18. juni kl. 10-12. Joan 
deltager, Kristine melder tilbage vedr. deltagelse, Anja Thordal spørges om oplæg. 
 

 
 
 

1.4.11 
f. Ole Skov 
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