Referat af møde i skolebestyrelsen
Mandag den 24. februar 2020 på personalerummet kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
• Ole Skov, Tanja Marcher Noe, Anders Winding, Susanne Molboe, Søren Munkedal, Helle
Sværke, Irene Bak, Helle Servé, Klavs Heltoft, Majken Hansen, Kim Pretzman Olesen,
Sofie Marcher Noe 7X og Søren Marcussen.
Abud fra Iben Bøtker, Wahid 9A og Madina 8A
2. Godkendelse af dagsorden.
• Godkendt
3. Godkendelse af referat af seneste møde.
• Godkendt med følgende bemærkning:
Skolebladet overvejer at søge skolemælkslegatet, der er endnu ikke ansøgt.
4. Nyt fra elevrådet.
• Er det muligt at få en slags betalingskort eller klippekort til kantinen? Der er lavet
forsøg i kommunen med et betalingskort. Det bliver undersøgt nærmere med hensyn til
anvendelighed og omkostninger.
• De elektroniske håndtørrer på toiletterne fungerer ikke særligt godt – kan der skaffes
nogle bedre? Der ønskes knage til overtøj på toiletterne. Der vil blive ophængt sådanne.
• Det første skoleblad er klar til at blive udgivet. Det bliver præsenteret på
morgensamlingerne og uddelt til gennem skolebiblioteket, hvor der også er en
postkasse til materiale til de næste blade. Der bliver trykt 300 eksemplarer og bladet
bliver lagt på Aula. De børn der omtales og afbilledes bliver spurgt forinden udgivelse.
• Sofie bliver medlem af SB fremover og der skal findes en elev mere.
5. Meddelelser
Kort orientering om den ændrede tildelingsmodels forventede effekt ift. Hasle Skole
• Budgettal kommer her i uge 9. Forhåndsforventning er at Hasle skole vil få tildelt
2– 500.000 kr. mere end ved den tidligere tildelingsmodel. Den nye model gælder for
de sidste 5 måneder af 2020.
• Elevtal/klassetal 2020/21
Ole Skov orienterede herom.
6. Rettelse af kommunikationspolitikken vedr. forventninger til forældres tjek af AULA.
Ledelsen foreslår følgende formulering: Forældrene tjekker AULA regelmæssigt. Vi anbefaler i
øvrigt, at de tilmelder sig besked-funktionen.
• Notifikationsfunktionen er ikke umiddelbart fungerende ved opslagstavlen. Det
kræver en opmærksomhed fra skolen. Elever kan ikke sende til forældre og forældre
ikke til elever. Det undersøges om det er vores i opsætning eller en generel betingelse.
• Begrebet regelmæssigt skal tydeliggøres gennem italesættes ved forældremøder.
Teksten vedtages med følgende ændring: ”beskedfunktionen” erstattes med
”notifikation”.

7. Trafik: Birgitte Amstrup fra Børn & Unge skriver som svar på bestyrelsens henvendelse:
Tak for din henvendelse
Sikker skolevej er bestemt højt prioriteret, og forældrene kan også gøre enormt meget for at dette kan lykkedes.
Så jeg vil meget opfordre til at vi samarbejder, om at få en god løsning også på kort sigt, fordi trafik kultur omkring skole rne er væsentlig.
En kiss and go zone løser jo ikke alle problemerne med det stigende antal biler.
Jeg vil derfor gerne invitere til møde, hvor vi kan drøfte og afklare hvilke handlemuligheder der kan være.
Jeg vender tilbage med mødeinvitation.

•

Der formuleres en ide om at SB afholder et trafikmøde som en del af et SB- møde med
Birgitte Amstrup og Liv Maria Stender Boisen- en antropolog der har henvendt sig. Der
bliver arbejdet videre med ideen.

8. Byggemøde, udbygningsplaner 24/3 kl. 9 - 11: Hvem vil/kan deltage fra SB?
Strategi ift. processen – hvad ønsker bestyrelsen?
Projektlederen skriver bl. a.:
I må gerne benytte tiden frem til møderne på at overveje, om der er særlige temaer eller arbejdsområder, der optager jer, og som I ønsker inddraget i
projektet. Det samme gælder hvis I har en overordnet vision for skolen, som skal afspejles i projektet.

•

9

Kim Pretzman deltager i mødet den 24/3.
SB vil have opmærksomhed på sammenhæng til en eventuel større udbygning. Fokus på
bevarelse af områder hvor børnene har plads til at bevæge sig på.

Emne(r), som SB skal sætte på dagsorden i 2020
Forslag fra seneste møde:
•
•
•
•
•

•

Teknologiforståelse – hvad gør/kan man gøre for at forberede eleverne på en ny teknologisk verden? I samarbejde med lærerne, viden
om, hvad der allerede sker. Har vi nogen i forældregruppen, der kan byde konstruktivt ind?
Et emne, der ligger tæt på/ i forlængelse af skolens vision.
Et af de emner, der præsenteres for kommende børn og forældre jf. de forventninger, vi har til dem.
Ny budgetmodel -> minus lejrskoler (principiel diskussion)
Hvordan er skolereformen implementeret? – Et af målene med reformen var, at skolen skal åbne sig mod det omliggende lokalsamfund.
Gør vi det/sker det?

Følgende emner blev fremhævet
- Mulighederne for og strukturen om ture og oplevelser væk fra skolen. Herunder
lejrskole.
- Digitaldannelse
- Nye måder at aktivere forældrene på i skolens aktiviteter.
- Skolens samarbejde med foreningslivet, forretningslivet og andre dele af
lokalsamfundet.

10. Teknologiforståelse: Robotter i undervisningen?
Formanden har talt med en mand fra firmaet Shape Robotics, som laver Fable robotten; han
skriver efterflg. bl. a.:
Kort fortalt er Fable en dansk modulær robot der bruges i undervisningen fra 2.-3 kl. til universitetet. Fable kan bruges i undervisningen i forhold til kodning, men kan også
bruges fagfagligt i matematik, fysik, science, design, dansk og i sprogfagene engelsk, fransk, spansk mm.
På vores hjemmeside har vi undervisningsforløb fra det helt basale og enkle til "Dopplereffekt og interferens".
Hvis det har interesse kommer jeg med glæde over og giver en demonstration, samt lader lærerne kode og lege med Fable:-).

Er det noget, der kunne have interesse på Hasle Skole? Er der nogle lærere, der kan se ideen i
dette og hvordan kan skolen evt. understøtte? Brochure vedhæftet dagsorden.

•

Der findes for nuværende tre eksisterende robotsystemer. I fællesamlingen findes BeeBot, der hovedsagelig henvender sig til indskolingen og skolen har Lego Mindstorms og
Micro:Bit til mellemtrin og op.
Shape robotics tilbyder at introducere deres robotter for interesserede lærer. Det er
muligt at låne deres robot i en måned uden nogen binding eller forpligtigelse.
Muligheden bliver givet videre til natur- og teknologilærerne.

11. Orientering og forespørgsel til SB: Jeg er blevet inviteret til møde 30/3 med et ”antal
repræsentative borgere i Hasle” og Rådmand Christian Würtz og formand for børn og unge
udvalget Eva Mejnertz. Arrangøren, Freddy Wisler, skriver bl. a.:
Samtalen skal omhandle Hasles fremtid. Hvad ønsker Kommunen, og hvad ønsker beboerne? Hvor har vi fælles synspunkter, vi kan arbejde sammen om? Er der forhold, hvor vi har forskellige
synspunkter, og kan vi måske senere finde løsninger, der er acceptable for begge parter? …
Årsagen til at ønske samtalen netop nu er, at Loven om udviklingsplanen for de udsatte boligområder og Byrådets forligspartie rs aftale om Bispehaven skal implementeres nu. På et møde på
Borgmesterens afdeling udtalte chefjurist Christian Mølgaard: ”Det vil koste rigtigt mange penge – men uden jer går det ikke”! Vi forsøger nu at leve op til dette ansvar. Vi er meget bevidste
om, at både Loven og Aftalen ikke alene er til gavn for Bispehavens beboere men også for os, der ikke bor i Bispehaven. Derfor er det m eget vigtigt, at vi som hasleborgere helhjertet bakker op
bag Folketingets og Byrådets intentioner om integration. For hvis det ikke lykkes, kan vi i Hasle meget nemt få tilsvarende forhold som i visse områder i København, Malmø og Paris. Det vil
resultere i ulykkelige mennesker, fraflytning fra vores hjem i Hasle, faldende ejendomspriser og tabte investeringer.
1. Hvilke ønsker har vi til en social og menneskelig trivsel for alle borgere i Hasle i dag og i fremtiden? (Herunder tryghed, integration, miljø, trafik og fremkommelighed)
2. Hvilken identitet tilstræber vi, at Hasle skal kendes på i fremtiden? (Herunder: Kvalitetsudvikling af de nuværende potential er).
3. Hvad mangler i den planmæssige, sociale og fysiske udvikling af den centrale del af Hasle, så bl.a. 1 og 2 kan opfyldes?

Hvad tænker bestyrelsen herom?
• Anders deltager. Udover omkring trafikforholdene, medsender SB ikke holdninger til
de øvrige emner.
12. De tre vigtigste ting fra dagens møde?
• Den første udgave af skolebladet udkommer snart.
• Udmelding af forældres frekvens i at tilgå Aula ud fra nyrevideret
kommunikationspolitik
• Det første byggemøde i forhold til om udbygning/modernisering
13. Eventuelt
• Der har være afholdt et møde angående Rema 1000 projektet. Hvor der blev antydet at
de trafikaleforhold skal afklares før der kan tages stilling til Rema 1000. Det blev
fremført at Ringvej/Herredsvej krydset er det farligste i Aarhus.
SB vil følge sagen og give sin mening til kende hvor det er muligt.
• Grundet distriktsændringer har vi fået ny administrationsleder Jørgen Agger. Vi deler
Jørgen med Haarup/Elev skole.

Referent: Søren Marcussen

