
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Onsdag den 11. september 2019 på personalerummet kl. 19.00 

 

 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse 

Helle Sværke, Irene Bak, Ditte Løvbjerg, Iben Bøtker, Anders Winding, Tanja Marcher Noe, 

Søren Munkedal, Susanne Molboe, Helle Servé, Madina 8B, Ole Skov, Klavs Heltoft, Søren 

Marcussen 

Afbud fra: Kim Pretzmann Olesen 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. (er godkendt over mail) 

Aftalen vedr. offentliggørelse af SB-referaterne er, at de først efter godkendelse på et 

efterfølgende møde lægges på hjemmesiden. Referatet fra forrige møde (maj 19) blev godkendt 

via mail, da der ellers ville gå meget lang tid, inden det kunne offentliggøres. 

 

4. Nyt fra elevrådet. 

• Ønsker ramper til løbehjul og skateboards.  

Man må af sikkerhedshensyn ikke køre på løbehjul og skateboards i skoletiden.  

• Flere steder at sidde udenfor.  

Ønsket taget til overvejelse af skolen. 

• Gynger til de små  

      God idé, tages med i legepladsudvalget. 

• Ønske om trampoliner  

Af sikkerhedshensyn må man ikke have trampoliner på skolen. 

• Klokken kan ikke høres på fodboldbanerne.  

Skolen er bevidst om problemet. Den klokke, der tidligere hang på Bakken, er slået fra, da den 

forstyrrer børnene i institutionen, når de sover. Der tænkes i alternativer. Forslag om et visuelt 

signal i stedet for.  

• Toiletterne fremstår for ulækre.  

Kan skyldes, at kloak- og afløbsarbejde er i gang på nogle toiletter, som derfor har været lukket 

af. Det har belastet de toiletter, der er tilgængelige, ekstra meget. Derudover er der stadig 

problemer med børn, der sviner meget på toiletterne.  

• Det lugter dårligt ved området omkring vandautomaten ved kantinen.  

Klavs beder TSM om at undersøge årsagen til lugten og ser om der kan findes en løsning.  

  

5. Meddelelser. 

• Åben Skole lørdag 28/9. Vil SB have en stand?  

Målet med en evt. stand skulle være at synliggøre bestyrelsen som et organ, man kan henvende 

sig til, men også et organ, som faktisk har indflydelse. SB finder dog ikke en stand ved Åben 

Skole oplagt til formålet. Samtidig er SB-medlemmer optaget af diverse andre aktiviteter den 

dag. Andre idéer til synliggørelse: Der er fra anden skole gode erfaringer med deltagelse af 

repræsentant fra SB ved de første forældremøder. Dog en stor mundfuld at dække så mange 

klasser. Hvis årgangene samlede forældremøderne på samme dag (som nogen allerede gør) ville 

det blive lidt mere overskueligt. Små hilsner fra skolebestyrelsen på hjemmesiden. Susanne og 

Anders laver sådan et skriv til snarlig offentliggørelse (ny hjemmeside går i luften 1/10). Vigtigt 

med opmærksomhed på SB før valg til foråret. Anders laver oplæg til næste SB omkring 

bestyrelsens kommunikation og synlighed.  



Der var indbrud på skolen i sommerferien, hvor alle Y-stole blev stjålet fra personalerummet. 

Politiet er på sagen, som er meldt som en ISAP-sag. Stadig ingen afgørelse på, hvorvidt vi får 

erstatning. 

 

6. Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder. 

Tirs 22.10, ons 20.11, ons 11.12 kl. 18:00 (julefrokost), tors 23.01, man 24.02, tirs 24.03, tors 

23.04, ons 27.05, tors 18.06 

 

7. Drøftelse af oplevelser på forældremøde v/Tanja 

 

Har ved 2 ud af 3 møder oplevet, at kun 1/3 af forældregruppen er tilstede. Problematisk, bl.a. 

fordi det er klasser med trivselsproblemer. Er det en tendens? Oplever stor frustration på møder 

over ikke at kunne arbejde sammen som forældregruppe om det. Bekymring over denne 

frustration blandt ressourcestærke forældre, oplever tendens til fra lærernes side at negligere 

frustrationerne og kaste bolden over til forældrene (flere arrangementer etc.). Ønske om, at 

kommunikationen på forældremøderne målrettes dem, der faktisk er tilstede.  Oplevelsen 

genkendes hos nogle SB-medlemmer, men ikke hos alle. Det er skolens erfaring, at 

problematikken med fremmødet til alle tider har været der i perioder, men det er en god idé, at 

personale og ledelse sætter fokus på og diskuterer forældremødernes form og indhold på ny. Det 

besluttes at sætte punktet på igen til næste SB. Inden da diskuteres det i FU 

(forretningsudvalget) 

 

8. Organisering af SB-medlemmers deltagelse i forældremøder i institutionerne 

(jf. beslutning på seneste SB-møde) 

 

Det skal være om efteråret ift. skoleindskrivning, som ligger fra november til 31/12). Det 

kræver, at SB inviteres med. Søren og Iben vil gerne tage ud. Hvert år først i oktober er der 

fælles forældrerådsmøde i Hasle Dagtilbud, hvor SB kunne henvende sig og bede om at komme 

på dagsordenen til forældremøder i institutionerne. eller evt. komme forbi til forældrekaffe eller 

lignende mere uformelle arrangementer. Ole kontakter dagtilbudsleder Kristine og beder hende 

om at gå videre til de pædagogiske ledere med forespørgslen. 

 

9. Ventilation og temperatur i bestemte klasselokaler – orientering v/Ole, herefter drøftelse 

Skolen har oprettet en arbejdsmiljøsag på problematikken.  

Der er svaret tilbage, at man vil undersøge mulighederne for en løsning, men at der ikke er 

penge til det i år. SB finder ikke svaret tilfredsstillende. Der er brug for handling.   

Iben og Kim skriver til Birgitte Amstrup, Lasse Holm og Carsten Rasmussen, som er de 

personer, skolens mail har været sendt til. 

 

10. Drøftelse af skolens kommunikationspolitik. Er der behov for ændringer, tilføjelser, 

præciseringer? (bilag) 

Dokumentet fremstår lidt forvirrende, idet det både indeholder information om kommunikation 

og organisation. En opdeling foreslås. En del af teksten er forældet og bør revideres. 

I første omgang reviderer skolen dokumentet i forhold til de faktiske forhold. Det sendes til SB 

inden næste møde, hvor punktet kommer på igen. Dokumentet bør afspejle de overordnede 

principper for hvordan der kommunikeres i alle led/relationer på skolen. Principperne bør være 

brugbare og velkendte af alle.  

 

11. Status på etablering af supermarked på Herredsvej – er der nyt i sagen. Skolebestyrelsens 

strategi fremadrettet? 

Der er ikke truffet nogen beslutning. Der har ikke være møde i Teknisk Udvalg, men der 

arbejdes ihærdigt på detaljeplanlægningen, Svært at forestille sig, at planen afvises, når det 

kommer på politisk niveau. SB foretager sig ikke yderligere, før der kommer evt. høring på 



ændring af lokalplanen. Opfordring til at melde sig ind facebookgruppen: ”Sikker skolevej for 

vores børn - Nej tak til supermarked i Høje Hasle!” 

 

12. Fravær og vikarsituation 

Udsættes 

 

 

13. Eventuelt 

• Der er stadig kaos omkring afleveringslommen og p-pladsen ved aflevering om 

morgenen. Børn har svært ved at navigere i kaosset, og det kniber med sikkerheden.  

Forslag om tydelig skiltning, store ”print” i asfalten, der med al tydelighed indikerer, at 

der IKKE må parkeres, kun KYS og KØR. Skjoldhøjskolen har lavet noget lignende. 

Ole kontakter dem for at blive klogere på mulighederne.  

For øget sikkerhed er der i øvrigt blevet lovet etablering af en bom på cykelstien ved 

hallens p-plads. ”Lystårne” ved fodgængerovergangen har også tidligere været på tale. 

 

• Et SFO-forældreråd er valgt 

• Ny hjemmeside går i luften 1. oktober 

 

  

 

 

 

Referent: Marianne Sønderstrup 


