
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Onsdag den 11. december 2019 i mødelokale 1 kl. 18.00 
 
 
 
1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Helle Sværke, Kim Pretzmann Olesen, Anders Winding, Søren Munkedal, Susanne Molboe, Ole 
Skov, Klavs Heltoft, Søren Marcussen, Irene Bak, Iben Bøtker 
Afbud fra: Tanja Marcher Noe, Majken Hansen, Helle Servé, Wahid Dawar 9A, Madina Haidari 
8B 
  

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt 
 

4. Nyt fra elevrådet 
Udgår pga. afbud fra elevrådsrepræsentanter 
 

5. Meddelelser 
 
Udbygningsplaner på Hasle Skole. Der er afsat i alt 15,4 mio. kr. til dette – nybyggeri af 3 
fælles/klasselokaler samt et natur/teknologilokale + pædagogisk og teknisk modernisering af 
423m2, hvori der indrettes lokaler til håndværk og design og billedkunst. Der er frigivet 

bevilling på 1,452 mio. til projektering, og der udpeges måske snart en rådgiver, der skal 
hjælpe med planlægningen af byggeriet. 
 

6. Vedtagelse af kommunikationspolitik 
- politikken er brudt op i 3 dele som I fik sammen med dagsordenen til november-mødet. I 
afsnittet ”Retningslinjer for skole-hjemsamarbejdet” er der foretaget nogle ændringer efter 
behandlingen i MED-udvalget. 
 
Kommunikationspolitikken: ordet ”virksomhed” udskiftes med ”virke”. Ellers godkendt. 
Retningslinjer for skolehjemsamtaler: Vedtaget med de seneste rettelser. Min Uddannelse skal 
stå med stort. Skal komprimeres til én side. 
Skolens formelle organer: Aarhus skal konsekvent staves med Aa og ikke Å. ”Skoleledelsen” 
ændres til ”skolens ledelse”. Skolens virksomhed erstattes med skolens virke. Pædagogisk Råd 
med stort.  
 

7. Skolefoto 2019 – er manglen af et fælles klassefoto OK? 
 
Der har været flere tilbagemeldinger fra forældre, som savner det fælles klassebillede. Der 
argumenteres med den symbolværdi, dette foto har i form af fællesskab, samhørighed og 
klassekultur. Netop et fælles klassebillede er et godt udgangspunkt for samtale med ens børn 
om klassekammerater – især i indskolingen. Det fælles klassebillede ønskes hvert år og 
portrætfotos ønskes hvert andet år.  
Billedkvaliteten var god i år.  
 
 



8. Eventuelt. 
 

• Hilsen fra SFO-forældrerådet 

• Tilbagemelding fra mødet med potentielt kommende forældre på Hasle Skole 20/21. SB 
oplevede vigtigheden af deres tilstedeværelse. Fik flere henvendelser efter det officielle 
møde, bla. spørgsmål til klassesammensætning. Der var generelt god spørgelyst, da de 
først kom i gang, og der var stor spredning på spørgsmålene. Vigtigt med fortsat SB-
deltagelse i dette møde. Skoleledelsen oplevede det også som et godt møde med god 
spørgelyst. Større tilslutning end forrige år.  

• 27/11 afholdt Hasle Fællesråd borgermøde i Sognegården med folk fra Teknik og Miljø, der 
præsenterede og fortalte om fremtidige lokalplaner og byggerier i Hasle. Der var stort 
fremmøde og engagement og ikke mindst stor modstand mod Rema 1000 projektet. Der 
fremlægges ny lokalplan til marts 20 med høringsfrist.  

• En gruppe borgere i Frydenlund er utilfredse med lukningen af Staghøjvej/Høgevej og har 
søgt SB Hasles opbakning til en klage over det. Men SB holder fast i deres støtte af 
lukningen med henblik på sikker skolevej.  

• Vedr. sikker skolevej: Fra januar forsøgslukkes Januar- og Februarvej for udkørsel til 
Herredsvej. Der er planer om øget belysning på nogle af Kalendervejene. 

• Møde om Hasle torvs fremtid 17/12. 
 

 
 

    Referent: Marianne Sønderstrup 


