Referat af møde i skolebestyrelsen
Torsdag den 23. april 2020 kl. 19.00 – 20.30 på Microsoft Teams

1. Velkommen. Til stede ved mødets begyndelse. Spilleregler for Teams-møder.
Formanden bød velkommen og opridsede nogle enkelte spilleregler for virtuelle møder.
Til stede ved mødets begyndelse:
Anders Winding, Ditte Løvbjerg, Helle Servé, Helle Sværke, Irene Bak, Kim Pretzman Olesen,
Majken N. Hansen, Ole Skov, Sofie Marcher Noe, Susanne Molboe, Tanja Marcher Noe, Søren
Marcussen og Søren Munkedal (referent).
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat af seneste møde.
Godkendt.
4. Orientering fra skolen, ledelsen, lærerne om situationen lige nu. Mulighed for spørgsmål og
feedback fra forældresiden.
Ole Skov orienterede om, hvordan Hasle Skole har tilpasset sig den aktuelle situation under
coronakrisen. Hovedbudskabet var, at de mange nye retningslinjer og løbende ændringer er en
stor udfordring, hvor skolen løbende skal finde løsninger. Langt det meste lykkes, børnene
tilpasser sig hurtigt, og lærerne er kreative og fantasifulde, men samtidig på overarbejde med
de mange nye krav kombineret med hjemmeundervisning for de ældste elever. Der er først og
fremmest brug for stabilitet.
Helle Servé og Irene Bak bekræftede, at der er mange praktiske udfordringer, men at de
samtidig er utroligt glade for at være tilbage på skolen sammen med eleverne. Grundlæggende
er humøret højt. Det er dog en væsentlig udfordring at få alle elever til at deltage i
hjemmeundervisning og online-møder.
Søren Marcussen fortalte, at de første åbningsdage i SFO’en ligeledes har været præget af
planlægning og omstilling. En hovedudfordring i SFO’en er, at børnene skal blive i de samme
grupper som i undervisningstiden. SFO’en har modtaget 15 udmeldinger siden genåbningen,
hvilket er bekymrende. Der er to måneders opsigelsesvarsel, så man kan håbe på, at nogle
forældre fortryder udmeldingerne, og at udmeldingerne stopper nu.
Bestyrelsens forældrerepræsentanter roste skolen og lærerne for håndteringen af situationen.
Herefter drøftede bestyrelsen en række spørgsmål og udfordringer, herunder:
• Hvad kan skolen gøre i forhold til de elever, der er svære at få til at deltage i
hjemmeundervisningen?
• Kan skolen gøre mere for de ældste elevers fællesskab og mentale sundhed, for
eksempel ved at samle de ældre elever i mindre grupper, når de yngre elever er gået
hjem?
• Er der fælles retningslinjer for, hvor ofte de ældste elever skal mødes virtuelt?

•
•

Hvad gør skolen for at sikre, at undervisningspligten bliver overholdt?
Er det muligt at flytte aflyste lejrskoler til et senere tidspunkt?

5. Eventuelt.
Sofie orienterede om, at redaktionen af Hasselbladet planlægger et særnummer om denne
anderledes tid. Sofie er i kontakt med redaktionen via Aula. Redaktionen håber, at Marianne
vil hjælpe med at dele pdf'en, når den er færdig.
Ole orienterede om, at der umiddelbart efter påske var ”mobilitetsdage”. Skolen har indgået
aftaler med to mandlige lærere i midten af 40’erne – hhv. en dansk- og matematiklærer.
Anders orienterede om, at der er kommet gang i planlægningen af skolens udbygningsprojekt.
Der skal nedsættes en styregruppe med Ole Skov som formand. Skolebestyrelsen har en
repræsentant i styregruppe. Der må forventes en del mødeaktivitet under hele planlægningsog byggeprocessen. Derfor blev det besluttet, at formanden (Anders) og næstformanden (Kim)
deler opgaven mellem sig for at øge sandsynligheden for at en af de to kan deltage i møderne.
Anders er forhindret i at deltage i det førstkommende møde den 7. maj. I tilfælde af at
hverken Anders eller Kim kan deltage, meldte Tanja sig som 2. suppleant.
Endelig orienterede Anders om, at også de kommende bestyrelsesmøder sandsynligvis bliver
virtuelle. Det er ikke muligt i henhold til Aarhus Kommunes licenser og retningslinjer af benytte
en anden platform end Microsoft Teams, fordi der kan forekomme følsomme eller fortrolige
oplysninger.

