Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 6. oktober 2009 kl. 19.00 -22.00 på lærerværelset

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Peter Jakobsgaard, Jaafar Pouraliabuzar, Morten Skott, Rikke L. Ehrenreich, Mette Ø.
Madsen, Martin Hoai, Ulla Buddig, Klavs Heltoft, Ole Skov.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Elevrådet ønsker toiletstandarden på 200-gangen hævet til samme standard som i 300-fløjen.
Det oplyses, at der er opsat nye urinaler i år, ligesom der nu rengøres to gange dagligt. Der
er dog afsat midler til forbedring.
Den traditionelle underholdning i hallen sidste skoledag ønskes afløst af vandkamp på
boldbanen, der kunne opdeles i områder for store og små elever.
De mindre elever ønsker frikvarteret kl. 13 øget med 5 minutter, de større elever vil hellere
have tidligere fri.
7. – 9. trin ønsker flere idrætstimer, enten i form af endnu en idrætsblok eller en ekstra Fdag i faget. Dette vil imidlertid betyde, at timetallet på et givent andet fag indskrænkes.
Idrætsfaciliteterne er booket i såvel skole- som fritid; måske nogle af idrætsforeningerne
kunne rykke sig. Morten undersøger blandt frivillige idrætsledere, om de ville være
interesserede i at starte en idrætskaravane for 7. – 9. trin i umiddelbar forlængelse af
skoledagen. SB orienteres om resultatet på næste møde.
5. Meddelelser.
Den kommende skolebestyrelse tiltræder pr. 1. august 2010. Fremover tiltræder nyvalgte
SB’ere pr. 1. august.
6. Orientering om IT, netværk mv.
Peder Kristiansen, lærer samt teknisk- og pædagogisk it-vejleder, orienterede om sine itopgaver og skolens it-forhold.
I løbet af 2009/10 vil der være fem edb-lokaler til rådighed, heraf vil to af disse kunne
rumme mellem 22 - 27 elever ad gangen. De øvrige kan anvendes til bl.a. delehold og
videoredigering. Flere lærere ønsker pc-adgang i faglokaler, fx hjemkundskab og
billedkunst. Der er to bærbare pc-klassesæt fordelt på 3. -5. trin og 6. - 9. trin.
I 2008/09 blev der klargjort og opsat donerede pc’ere fra Ingeniørhøjskolen i de to store
edb-lokaler. Der er stadig pc’ere til overs herfra; disse indsættes løbende. Kabelbakker er
opsat, hvilket har mindsket hærværk væsentligt. I 2009/10 bliver bærbare pc’ere udlånt fra
biblioteket. Der er sat stregkoder på pc’erene, således at eventuelt hærværk vil kunne spores
tilbage til låneren. I givet fald vil forældrene hæfte for skaden. Der indkøbes batterier i
større mål, da disse slides meget og hurtigt. Målet er at nå samme kvalitetsniveau i år for
bærbare pc’ere som for stationære. Fremadrettet bør der laves en it-plan for skolen
indeholdende standarder for it-niveau, udskiftningsgrad samt økonomi. Meddelelser fra
forvaltningen ifm driftsfejl er mangelfuld – er spildes mandetimer på skolerne pga dette.
Eleverne kan gå på ElevIntra fra deres bopæl. Elevernes egne pc’ere og programmer er ofte
bedre end de kommunale; skolerne er afhængige af kommunale indkøbsaftaler, hvorfor det

ved storkøb med krone til krone-tilskud er modeller under udfasning, der må indkøbes.
Når der skal lægges budget for it-området, vil SB gerne modtage ønsker fra it-vejlederne.
Det skal oplyses på ForældreIntra og Nyhedsbrev, at forældrene hæfter for deres barns
hærværk på pc’erne.
7. Udtalelse til Kvalitetsrapport 2008/09.
Timetalsdifferencen mellem kommunens tal og skolens tal er ved nærmere beregning fundet
til at ligge 2 timer under det kommunale gennemsnit. Det viser sig, at nogle skoler har et
meget stort timeforbrug på valghold, hvilket i realiteten betyder, at disse skolers elever vil
skulle gå i skole til kl. 16.00. Hvis disse tal rettes, skiller Hasle Skole sig ikke ud.
Udtalelsen tilføjes: ”Er der behov for nærmere kontrol af skolernes indberetning?”
8. Godkendelse af ordensregler.
Overskriften ændres til: Samværs- og ordensregler. Pkt. 1 under Generelt fremhæves som
underoverskrift. Generelt, pkt. 4, 2. linie, sidste sætning efter kommaet slettes.
Godkendt.
9. Orientering om udkast til voldsforebyggelsespolitik og stresspolitik
Ovennævnte politikker er et MED-anliggende. Stress kan være et mix af private og
arbejdsrelaterede problemer. Der tages individuelle hensyn i forhold til såvel de ansattes
private problemer på arbejdspladsen som til sygdom. Lærerne er glade for også at kunne
modtage ekstern hjælp udover den kollegiale. Skolen er tilmeldt Falcks krisehjælp.
10. Debat om form og indhold i udkast til kommunikationspolitik
Enighed om, at skole-hjemsamarbejdet er dér, hvor den mest eksplicitte kommunikation
skal være. Ordvalget på side 1 ændres til den sprogbrug, Hasle Skole normalt anvender. Det
skal angives, hvem der deltager i de forskellige faggrupper. Den personlige kontakt mellem
forældre og lærere skal bibeholdes, hvis der opstår problemer – kan ikke vente til skolehjemsamtaler eller løses over intra.
Vedtaget.
11. Forslag til kostpolitik – og fortsat drøftelse…
Debat om pind 5 under formål, da det viser sig, at man ikke kan være sikker på, at
importeret kød overholder de danske regler for dyrevelfærd og slagtemetode. Det besluttes,
at to hjemkundskabslærere skal se på politikken. Punktet sættes på til næste møde.
12. Fastlæggelse af mødedatoer efter nytår.
25/1, 23/2, 22/3, 20/4, 3/6.
13. Eventuelt.
OS deltager i dialogmøde.
Mette, Jaafar og Peter melder tilbage til OS pr. mail om eventuel deltagelse i RULL-møde
den 4/11, kl. 16 – 20.
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