Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 20. april 2010 kl. 19.00 på lærerværelset

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Jaafar Pouraliabuzar, Rikke L. Ehrenreich, Morten Skott, Mette Ø. Madsen, Ulla Stougaard,
Klavs Heltoft, Ole Skov
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Intet.
5. Meddelelser.
Der oprettes specialklasse for 5 drenge i børnehaveklassealderen med DAMP og ADHD.
Der skal ansættes en lærer og en pædagog, og muligvis endnu en pædagog i SFO’en hertil.
Økonomien følger med.
De eksakte tal for den nye børnehaveklasse afventes. Udover børnehaveklasselederen
dækkes klasserne med lærere fra kl. 8-10, og pædagoger fra kl. 10 – 12. I Område 2 er
nedsat fokusgrupper, hvor af eet af indsatsområderne er at afholde mindst 1 sprogsamtale
med alle forældre i vuggestuen og igen i børnehaven; målet er at få forældrene til at
stimulere børnenes sprog, da et nuanceret modersmål medfører et nuanceret andetsprog.
Set over en 5-årig periode ligger Hasle Skole på en 3. plads m.h.t karakterniveau reguleret
for socioøkonomiske forhold; lå i forrige undersøgelse på 1.-pladsen. Selvom niveauet er
lidt lavere denne gang, ønsker DPU stadig skolens medvirken i undersøgelse af skoler, der
giverne et fagligt løft.
Alle 44 bærbare pc’ere stjålet på 2 minutter fra skolebiblioteket. Erstatningsforholdene er
under afklaring p.g.a. manglende alarmtilslutning, men der forventes erstatning på omkring
30.000 – 40.000 kr. Herudover er pengekasse stjålet 2 dage tidligere ved indbrud på
kontoret. SB beslutter indkøb af 50 nye bærbare pc’ere, hvilket bevirker udsættelse af
sløjdlokalets renovering. Der indkøbes opbevaringsskab til pc’erne samt bevægelsesfølsom
projektør.
6. Udkast til strategiplan for fastholdelse af distriktselever 2010/11.
Ny plan omdelt med nyt pkt. 4.
Strategiplanen er udfærdiget m.h.p at have holdepunkter med udvikling for øje, at tilføje nye
tiltag og slette nåede mål. I samarbejde med Område 2’s børnehaver arbejdes for målrettet
fastholdelse af distriktets børn. Det aftales, at Pladsanvisningen anmodes om liste over de
børnehaver, førskolebørnene frekventerer, m.h.p. eventuel kontakt til børnehaver udenfor
Område 2.
Artikel fra Politiken om forældreinddragelse omtalt af Mette. Artiklen sendes til SBmedlemmerne. Nuværende samarbejde med børnehaverne er godt, men kunne tænkes
udvidet. Skolen som lokalt samlingspunkt fordrer drivkræfter blandt forældrene.
Under visionspunktet ændres Århus Vest til lokalsamfundet.
Målet, at 63% af distriktets elever indskrives i Hasle Skole, findes, efter lidt regnen frem og
tilbage, realistisk.
Evalueringsplanen godkendes.
Forældremøder i vuggestuer er vigtige, hvilket drøftes med områdelederne. Der eksisterer
allerede samarbejde mellem Møllevangskolen, Hasle Skole og dagtilbudslederne i.f.t. valg
af skole og kammeratskaber. Sundhedsplejen er opmærksom på valg af distriktsskole;

forslag om, at mødregrupper inviteres til brug af skolens faciliteter. De tilbud, Hasle Skole
har, og som ikke findes andre steder, skal fremhæves yderligere. Profilskolemøde for
skoleledere afholdes i efteråret. Århus Musikskole er interesseret i at arrangere musikstart
for 3-6-årige i distriktet. Under opmærksomhedspunkter tilføjes Hasle Idræts-SFO,
kostpolitik samt samarbejdet med Kulturkaravanen. Der er politisk ønske om
decentralisering af Musikskolen til forskellige skoler. Hasle Skole kan tilbyde lokaler. Der
kunne være musiktilbud i SFO-tiden. Morten går videre med dette.
7. Fastsættelse af dato for sommermødet med danske forældre, der kan indskrive børn til
skolestart pr. august 2011.
Afholdes lørdag d. 12. juni kl. 10-12. Morten, Mette og eventuelt Rikke deltager. Anja
Thordal spørges, om hun vil give et oplæg.
8. Orientering vedr. RULL-områdeseminar man. d. 19/4.
Der er mange forskellige ønsker, da hver har sine interesser, men styregrupperne har en vis
indflydelse på forvaltningens afgørelse. Det er vigtigt, at projekterne beskrives, så de passer
til de påkrævede punkter. For Hasle Skoles område ønskes en ny børnehave i umiddelbar
nærhed af skolen. Herudover ønskes udbygning af svømmehallen, så flere får glæde af den.
Der ønskes ligeledes anlagt cykelsti fra Finnebyen til skolen, så børnene kan færdes sikkert
til og fra skole og fritidsaktiviteter. Morten har henvendt sig skriftligt til Hasle Fællesråd om
biltrafikken i området og ligeledes talt med en positivt indstillet ansat i Vejkontoret.
9. Orientering vedrørende skoleskak.
Skoleskak for 0. – 5. trin er etableret i samarbejde med Dansk Skoleskak for midler fra
Integrationsministeriet. I 10 uger fik 2. – 5. kl. 1 ugentlig skaklektion i matematiktime med
underviser fra Dansk Skoleskak. Herudover har eleverne fået skakbræt og –brikker. Hver
torsdag undervises for øjeblikket 20 børn fra 0. – 5. trin af en lærer, en pædagog samt
underviser fra Dansk Skoleskak. Elev fra 3. klasse har vundet bronze i turnering. Skak
fortsætter næste skoleår. Skal også anføres på imagelisten.
10. Skolens kostpolitik
Udsat.
11. Eventuelt.
Næste møde (3. juni) aftales datoer for eftersommerens SB-møder.

23.4.2010
f. Ole Skov
lmj

