
Referat af møde i skolebestyrelsen 
Torsdag den 3. juni 2010 kl. 19.00 på lærerværelset 

 
 
 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 
Rikke L. Ehrenreich, Jaafar Pouraliabuzar, Peter Jakobsgaard, Morten Skott, Mette Ø. 
Madsen, Anne Pilgaard, Murat Kilic, Ulla Stougaard, Klavs Heltoft, Ole Skov. 
  

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

4. Nyt fra elevrådet. 
Intet. 
 

5. Meddelelser. 
3 projektbeskrivelser vedr. etablering af daginstitution, klub for 4. – 5. trin samt 
vandaktivitetsland, alle på skolens grund, afleveret til RULL. Projektbeskrivelserne mailes 
til SB. 
Statistik over indskrevne børnehaveklassebørn 2010/11 gennemgået. Der etableres 2 store 
klasser. 
Der oprettes en specialklasse med 7 elever, der får til huse øverst i 300-fløjen ovenover 
SFOen. Der er netop ansat en specialklasselærer hertil, og ansættelse af specialklassepæda-
gog samt skolepædagog forventes medio juni. 2. årgang flytter op på Bakken fra næste 
skoleår. 

 
6. Orientering fra møde d. 31/5 om samarbejde mellem Århus Musikskole og Børn og 

Unge vedr. etablering af musikprofilskoler. 
Ole og Morten deltog i mødet, hvor der også var en del interesserede folkeskoler til stede. 
Skolerne skal selv afholde udgifter til oprettelse af musikprofilskoler; dog kan 
Børnekulturhuset søges om midler til enkeltstående projekter. Der er mange 
samarbejdspartnere i Århus indenfor musiklivet. Hvis vi vil, kan der evt. omprioriteres i 
timeplanen, således at musik får tilført flere timer. Der argumenteredes for, at dette er 
pædagogisk forsvarligt i forhold til indlæringen, da det skærper koncentrationen, 
præcisionen samt den sociale adfærd. 
Måske etablerer Århus Musikskole en afdeling på Hasle Skole. Næste skoleårs musikvalg-
hold får tilknyttet timelærer fra Århus Musikskole, ligesom musikskolen udbyder tromme-
undervisning her. Hasle Skole tilbyder to rytmikhold for førskolebørn og deres forældre 
næste år. Idræts-SFOen kunne også inddrage musikken i de kropslige udfoldelser. 
Musiklærerne kontaktes vedr. deres syn på musikskoleprofilen. 
 

7. Med udgangspunkt i kronikken ”Sådan gøres forældre til et aktiv for skolen” kan vi så 
tænke nye tanker om, hvordan forældre bruges/involveres på en positiv måde? - 
herunder også orientering fra info-møde vedr. efterårets nyvalg til skolebestyrelsen. 
Enighed om styrkelse af de ting, der er søsat. Klæde ressourcesvage forældre bedre på i 
skoleårets start mht, hvad folkeskolen er – struktur, rettigheder og pligter, praktiske forhold 
og sprogbarrierer  – et sådant møde skulle foregå i lokalområdet. Bør informere om, 
hvordan man omtaler lærerene i børnenes påhør. 
Der er vedtaget en ny styrelsesvedtægt, hvor kommunen har fået dispensation til et 4 årigt 
forsøg med fravigelse af reglerne for valg til skolebestyrelser. 
Inden 15. september afholdes det første forældremøde, hvor 4 klasserådsforældre skal 



vælges. Klasserådet konstituerer sig med formand og næstformand, som indkalder til 4 
årlige møder med dagsorden og referat. Herudover vælges 1 eller flere kandidater fra hver 
klasse til skolebestyrelsesvalg. Hvert år er 3-4 SB-medlemmer på valg; disse vælges for 2 år 
ad gangen. Specialklassen skal repræsenteres med yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Hvert 
forældrepar har 1 stemme til klasserådet, men hver sin stemme til skolebestyrelsesvalget. 
Skolebestyrelsesvalget foregår elektronisk hjemmefra eller ved stemmeafgivelse på 
kontoret. Opstilles der ikke nok kandidater til skolebestyrelsen, fungerer skolen uden en 
sådan. SB skal beslutte, om klasselæreren skal deltage i klasserådsmøderne. 
Debat om de nye regler, der findes særdeles omstændelige og på sin vis mere hæmmende 
for skole-hjemsamarbejdet end den nuværende form. Den forrige SB havde i sit høringssvar 
påpeget dette. Klasserådenes større synlighed og rolle som sparringspartner for SB findes 
dog positiv. Referat af klasserådsmøder kan være beslutningsreferater, ligesom der kan 
lægges et skema ind i ForældreIntra til brug for dette. Ole og Mette laver udkast til brev til 
klasserne og klasselærerne om opmærksomhedspunkter i forbindelse med klasseråds- og 
kandidatvalg. Forslaget mailes til SB. Første forældremøde afholdes på årgangen. SB 
beslutter, at der fremover skal være klasselærer til stede ved klasserådsmøder. 
 

8. Stillingtagen til mulig budgetoverskridelse som følge af renovering af baderum ved 
sportshallen, herunder orientering om centralt betalt renovering af baderum ved 
svømmehallen 
Budget vedr. renovering gennemgået. Ønske om opsætning af skillerum i baderummene ved 
hallen. Der er centralt bevilget midler til renovering af baderummene i svømmehallen, hvor 
armaturerne udskiftes samt opsættes kabiner. 
SB beslutter, at der opsættes skillerum i hallens og svømmehallens baderum, samt at det 4. 
baderum også renoveres, så alle rum fremstår pæne.  
 

9. Orientering om indholdet af LUP (lokal udviklingsplan) 2010/11 i forlængelse af 
resultaterne af seneste kvalitetsrapport: 
- indsats vedr. fastholdelse (strategiplanen og RULL) 
- indsats vedr. elevfravær 
- indsats vedr. arbejdsmiljø og samarbejdsrelationer: Anerkendende kommunikation. 
Udsættes til næste møde. 
 

10. Dato for kommende SB-møder.  
13/9, 14/10, 9/11. 
 

11. Eventuelt. 
Rikke melder afbud til førskolemødet den 12.6. Anja og Mette deltager. 
Den 17/6 afholdes sommermatiné. 
 
 
 

7.6.10 
f. Ole Skov 
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