Referat af møde i skolebestyrelsen
Onsdag den 20. november 2019 på personalerummet kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Helle Sværke, Anders Winding, Tanja Marcher Noe, Søren Munkedal, Susanne Molboe, Helle
Servé, Wahid Dawar 9A, Madina Haidari 8B, Ole Skov, Klavs Heltoft, Dorte Bach. Søren
Marcussen, Iben Bøtker, Majken Hansen og Irene Bak
Afbud fra: Kim Pretzmann Olesen
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3. Godkendelse af referat af seneste møde.
Godkendt
4. Nyt fra elevrådet.
- Toiletter: De store elever (6.-9. årg.) ønsker toiletter, der er forbeholdt disse årgange.
Det er svært at finde en løsning, da der ikke er nogle området, hvor kun de store elever
opholder sig. Samtidig er nogle toiletter placeret i kælderen. Kan elevrådet finde en løsning?
- Klokken ved fodboldbanen kan stadig ikke høres.
Der er bestilt en ny og kraftige klokke. Ledelsen tjekker om klokken vitterlig er kommet op.
- Tag over cykelstativer.
Det er en dyr foranstaltning … nok for dyr. I den forbindelse blev kameraovervågning langs
hallen debatteret. Det undersøges om bestemmelser desangående er lempet, så overvågning
her er muligt.
- Flere opholdsarealer indendørs for de store elever
Det er svært at finde nye områder på skolen; men ledelsen overvejer.
- Der ønskes en hockeyturnering for henholdsvis 4.-6. & 7.-9. årg. samt høvdingeboldturnering
for 3. årg.
Det er et yderst tidskrævende projekt, der influerer en del på den skemalagte undervisning.
Elevrådet må deltage aktiv i processen og den praktiske afvikling.
Det overvejes, om der kan afsættes lærerressourcer i timefordelingsplanen i 20/21.
- Skoleblad
Der er 13 interessere elever. Søren og Tanja har givet tilsagn om sammen med eleverne at
udarbejde bladet. Det praktiske arbejde kommer til at foregå i fritiden.

5. Meddelelser.
- nyt link til skolens nøgletal
Linket findes på skolens hjemmeside under: ”Sådan klarer vi os”
- nye regler vedr. ulovligt fravær
Hvis elever har mere end 15% fravær i et kalenderkvartal, skal skolen underrette de sociale
myndigheder. Herefter skæres der eventuelt i børnepengene. Ved 10% fravær skal skolen
underrette forældrene om, at fraværet nærmer sig grænsen.
6. Fravær og vikarsituation
OS udleverede en oversigt over medarbejderfravær. Hasle Skole ligger under kommunens

gennemsnit.
Søren Munkedal forelagte eksempler på lektioner med vikarer, hvor indholdet havde være af
svingende kvalitet. Der været bl.a. været vist film uden relevant fagligt indhold.
Skolen går procedurerne efter i sømmene.
Der ønskes i øvrigt mere åbenhed og oplysning fra lærere til forældre vedr. kendt fravær i det
omfang, det er muligt
7. Opsamling på bestyrelsens deltagelse i forældremøder i DT Hasle
Iben har deltaget i et møde, hvor hun har tilbudt/reklameret for skolebestyrelsesmedlemmers
deltagelse i institutionernes forældremøder. Hun har pt. besøgt/været i kontakt med:
Fjældevænget, Rend og hop og Bakken.
Iben kunne bl.a. fortælle, at mange forældrene er optaget af, i hvilket omfang deres børn kan
placeres i samme klasse som deres kammerater/med nogen de kender.
D. 21/11-19 afholder skolen møde for kommende forældre: Iben eller Anders deltager
8. Kommunikationspolitik – opdelt i tre bilag (bilag)
Punktet udsættes til det er behandlet i skolens MED-udvalg.
9. Vedtagelse af strategi mod digital mobning – tilføjelse til skolens antimobbestrategi (bilag)
Bestyrelsen kunne tilslutte sig forslaget.
10. Den nationale trivselsmåling og den kommunale sundhedsmåling (bilag)
Ledelsen har analyseret de to målinger. Man har bl.a. nærlæst resultaterne af den nationale
trivselsmåling på klasseniveau. Klavs har efterfølgende holdt møde med kernelærerne i en
klasse, der skilte sig markant ud i begge undersøgelser. Der er efterfølgende udarbejdet en
handleplan sammen med lærerne.
Det er et generelt billede i trivselsmålingen, at de ældste elever sover for lidt, og eleverne
synes toiletterne er ulækre.
Der gøres rent 3 gang dagligt på toiletterne. Der er få toiletter tæt på, hvor eleverne opholder
sig. Flere er ”gemt væk” i kælderen eller bag en låst dør i idræt.
11. Julefrokost – særlige præferencer?
OS undersøger om Annies Madhus kan levere maden igen i år.
12. De tre vigtigste ting fra dagens møde?
- Vikarsituationen
- Strategi mod digital mobning
- Elevrådet ønsker et skoleblad
13. Eventuelt.
Tanja:
Aula har nogle uhensigtmæssigheder:
”Svar alle”-knappen i beskeder har en central placering; men knappen: ”svar afsender direkte”
er langt mindre iøjnefaldende. Ovenstående bevirker, at ”svar alle” -knappen er det foretrukne
valg … også, hvor det ikke er nødvendigt.
Funktionen: ”Person følsomt” under beskeder bør anvendes med omtanke, da det er
tidskrævende for forældre at åbne disse beskeder (NEM-id skal anvendes).
Skolen informerer forældre og ansatte via opslag på Aula om disse uhensigtsmæssigheder.

Iben:
Iben har været til et møde, hvor Bünyamin Simsek oplyste, at vognbanerne i krydset
Ringvejen/Herredsvej planlægges omlagt.
Trafikreguleringen ændres/skærpes på Kalendervej, hvor skolestien krydser denne.
Det blev debatteret, om skolepatruljen kunne dække området ved Kalendervej også. Området
ligger dog et godt stykke fra skolen.
Firmaet Buanco tilbyder en betalingskort-løsning for elever: løsningen kunne anvendes i
Kantinen. Klavs sender informationen videre til den nye administrationsleder.
Anders:
D. 27/11: Hasle Fællesråd arrangerer møde vedr. Lidl på Herredsvej.
D. 27/11: Hasle Fællesråd har indkaldt til borgermøde med Aarhus Kommune/Teknik og Miljø (i
Sognehuset ved Hasle Kirke), hvor kommunen vil præsentere og fortælle om en række
væsentlige fremtidige lokalplaner og byggerier i Hasle: Haslehus (lokalplan 1057),
Spargrunden (lokalplan 1082), begge på Ryhavevej, Frydenlund på Viborgvej samt REMA1000
på Herredsvej. Desuden vil kommunen ved mødet fortælle om en igangværende proces med at
undersøge, hvordan eventuel fortætning kan udmøntes i Hasle."
Referent Klavs Heltoft

