
Referat af møde i skolebestyrelsen 
Mandag den 7. september 2009 kl. 19.00 -22.00 

 
 
 
 
 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 
Martin Le, Mustafa Elhalabi, Ulla Stougaard, Rikke Ehrenreich, Jaafar Pouraliabuzar, Anne 
Pilgaard, Ulla Buddig, Peter Jakobsgaard, Mette Ø. Madsen, Keld Ørskov, Morten Skott, 
Klavs Heltoft, Ole Skov. 
Velkommen til Martin, 9AC, og Mustafa, 9B. 
  

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

4. Nyt fra elevrådet. 
Martin og Mustafa deltager i DSE-kursus i Horsens. Der har været afholdt et møde i 
Elevrådet indtil nu. Elevrådsmedlemmerne taler med klasserne om, hvad der kunne gøres 
anderledes på skolen og bringer dette videre til elevrådsmøderne. Ulla Stougaard og Inge 
Pedersen er kontaktlærere for Elevrådet. 
 

5. Meddelelser. 
Rådmand Gert Bjerregaard holder tale kl. 9.00 ved Åben Skole og indvier ved samme 
lejlighed den nyrenoverede skole. Der vil herefter være undervisning frem til kl. 10.30 med 
efterfølgende kræmmermarked. kl.10.00 afholdes reception på lærerværelset. 
 
I sommerferien blev der fundet legionella i bruserne i svømmehal og boldhal. Varmtvands-
beholdere er udskiftet med varmevekslere, men der er stadig legionellaforekomster i 
lærerebruserne. Procedure med regelmæssige gennemskylninger gennemført. Svømme-
hallen er genåbnet. Udgifterne på indtil videre ½ mio. kr. afholdes centralt. 
 

6. Gennemgang af Kvalitetsrapport 2008/09 
SB’s udtalelse skal basere sig på dennes reaktioner på tal og udtalelser i rapporten. 
OS gennemgik rapporten. 
Det konstateres, at antallet af distriktselever, der søger Hasle Skole, er faldende trods 
sammenlægning med en del af Frydenlundskolens tidligere distrikt. Det nye distriktsområde 
har dog hidtil haft lav søgning. Der er generelt størst til- og fragang i indskoling og 
mellemtrin.  
Regnskabstallenes stigning skyldes primært pristalsregulering og stigende lønudgifter. 
Udgiftsstigningen til specialpædagogisk bistand skyldes primært overtagelse af Frydenlund-
skolens specialklasseelever. Udgiften til disse betales centralt. Stigningen i ressourcen til 
efter- og videreuddannelse er primært gået til uddannelse af læsevejledere samt kurser i 
dansk som andetsprog. 
Sygefraværet ligger under det kommunale gennemsnit. Der afholdes sygefraværssamtaler 
efter fastlagte regler. Fremover vil tallene kunne renses for langtidssygdom. 
Bag minimumstimetallet gemmer sig deletimer: to lærere til én klasse. Ledelsen vil bede om 
præcisering af tallene for det vejledende timetal, da differencen virker påfaldende. 
Debat om fastlæggelse af principper for forskellige områder. Principper kan fastsættes udfra 
den betragtning, at disse gør en forskel; kan også fastsættes med det formål at anskuelig-
gøre måden, man arbejder med et specifikt område på. Næste skoleår uddannes lærerne i 



læringsstile, og man kan overveje, om dette er et område, der skal laves principper for. 
Karaktergennemsnittet diskuteret, ligesom baggrunden for udsvingene fra år til år. 
Efterlysning af peptalk om læse-”feriens” anvendelse til afgangsklasserne tillige med 
”Kogebog for forældre om afgangsprø-verne”. 95% af årgangen får ungdomsuddannelse. 
Test i talfærdighed er fin, dog lå vi i top sidste gang; i test for læsefærdighed ligger 45% i 
den bedste gruppe. Tosprogede elever har sværere ved denne test. 
Høj svarprocent i forældretilfredshedsundersøgelsen. Den 2. oktober arrangerer B&U Store 
Trivselsdag for alle elever i kommunens skoler, hvor eleverne besvarer spørgsmål angående 
mobning og trivsel. Når resultatet foreligger, tager SB emnet op. 
Hver måned udarbejdes statistik over elevfravær, der sammen med klasselærerens kendskab 
til eleverne er grundlaget for beslutning om udarbejdelse af handleplan. Der foreligger 
retningslinier fra B&U vedrørende skoleelevers ferie i skoletiden. Ulovligt fravær over 7 
dage i forlængelse af sommerferien indberettes til B&U.  
Tilfredshedstallene for SFO giver stof til eftertanke. Ledelsen diskuterer området nærmere. 
Der gives udtryk for manglende aktiviteter for eleverne på Bakken. 
 

7. Orientering om udkast til voldsforebyggelsespolitik og stresspolitik 
Udsat til næste møde. Bilag følger. 
 

8. Debat om form og indhold i udkast til kommunikationspolitik 
SB bedes overveje, om det er lykkedes at skrive skole-hjempolitikken ind i 
kommunikationspolitikken. 
Punktet udsat til næste møde. Bilag følger. 
 

9. Orientering om RULL-visionsprocessen 
1,3 mia. kr. er afsat over de næste 10 år. I 09/10 gennemløber de 13 områder en visions-
proces, hvor det afgøres, hvilke behov der er for læringsmiljøer i områderne. OS er med i 
styregruppen for område 2. Efter input og behandling fra interessenter indstiller de 
respektive styregrupper egnede projekter til den overordnede RULL-gruppe, som træffer 
den endelige afgørelse om iværksættelse. 
Der er sideløbende afsat 18 mio. kr. årligt til Mini-RULL. Herfra har vi har fået bevilget kr. 
300.000 til legepladserne. I samarbejde med Fritidscenter 2 er der søgt om kr. 400.000 til 
etablering af multibane, ligesom der er søgt om kr. 8.000 til transportabel scene til Aulaen. 
Elevrådet er velkommen til at komme med ønsker. 
 

10. Eventuelt. 
Datoer til SB-møder efter nytår fastsættes på næste møde. 
Keld redegjorde for baggrunden for sine børns skoleskift. Efter formel fratræden i 
skolebestyrelsen, vil suppleanten indtræde. 
Det trådløse netværks mangler ifm et klassearrangement påpegedes. Det kommunale 
netværk sættes på som punkt på næste møde. Peter er klar til at gå videre i systemet omkring 
manglerne. 
Dialogmøder og kurser omtalt. 
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