Referat af konstituerende møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 1. september 2020 på personalerummet kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Anders Winding, Gabriele Torma, Leila Markanti, Irene Bak, Ole Skov, Susanne Molboe, Tanja
Marcher Noe, Sofie Marcher Noe 8X, Søren Marcussen og Søren Munkedal, Klavs Heltoft, Iben
Bøtker, Susanne Molboe, Helle Servé.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3. Godkendelse af referat af seneste møde.
Godkendt
4. Vedtagelse af forretningsorden
- gældende forretningsorden vedhæftet
En undren over, at der står noget om hyppigheden for valg af næstformand, men ikke noget
om valg af formand.
Forretningsordenen godkendes betinget. Den skal gennemgås og justeres på et af de
efterfølgende møder.
5. Konstituering: Valg af formand
Anders Winding genvælges til formand.
6. Konstituering: Valg af næstformand
- Næstformanden er udtrådt af skolebestyrelsen, hvorfor der skal vælges ny næstformand
Tanja og Iben stiller op til posten. Der foretages hemmelig afstemning. Tanja vælges.
7. Nyt fra elevrådet.
- Gerne elevrådets input, ønsker og forventninger til ny skoleleder
Der er ikke så meget nyt, idet det har været svært at mødes grundet Corona situationen.
Sofie fortæller lidt om det generelle elevrådsarbejde – julekonkurrence, skoleblad etc.
Der plejer at være et årligt kursus for kommunens elevrådsformænd om
skolebestyrelsesarbejdet.
8. Meddelelser.
- Redegørelse fra skolens ledelse og gerne medarbejderrepræsentanter, om hvorledes
status er ift. skolens drift under de nuværende Corona-begrænsninger. Nødundervisning.
Valgfag. Hjemsendelser? Erfaringer fra før sommerferien?
B&U har igennem hele forløbet udsendt drejebøger til vejledning i håndtering af
Coronasituationen. Det var planlagt, at vi skulle starte normalt efter ferien. Den
nødundervisningsbekendtgørelse, der var gældende før ferien, er nu afløst af den almindeligt
gældende. Men pga. det stigende smittetryk, der mødte os i august, er det i visse situationer

med mange hjemsendte åbnet op for at genoptage nødundervisningen. Det skal dog omkring
både MED, B&U, og skolebestyrelse, inden det kan vedtages, så det er ikke særligt smidigt at få
igangsat. Sidste nye drejebog er udkommet i dag. Forældre er nu velkommen på skolen igen.
Det er i højere grad blevet tilladt at blande hold, og Hasle Skole starter 11/9 med valgfag (ny
dato 7/9 besluttet efter mødet). Det gennemgående mantra i drejebogen er stadig: ”Hold
afstand og sprit af”. Det påtænkes også at starte kor op med behørig afstand imellem
sangerne.
SB har flere spørgsmål til Coronasitutionen:
•

•
•

Eksamen i det 2-årige valgfag for 8. klasserne. Deres undervisning har selvsagt været
meget amputeret, men de skal efter planen afslutte med en eksamen. Hvordan
forholder man sig til det?
Der er endnu ikke kommet nogen melding herom fra centralt hold.
Lejrskoler?
Alle lejrskoler er aflyst indtil videre indtil årsskiftet.
Forældremøder?
Hvis indendørs kan de kun holdes med én forælder. De kan evt. holdes udendørs, men
ikke optimalt. SB pointerer, at forældremøderne er vigtige og ønskes prioriteret højt.
Især i de små klasser er der stort behov for både at hilse på børnenes lærere, men også
hinanden indbyrdes ift. legeaftaler etc.

- Orientering vedr. skolens ud- og ombygningsplaner
Ingen møder holdt siden før sommerferien. Møde på torsdag 3/9 med den rådgiver, som er
tilknyttet projektet.
Kort om projektet: H/D lokale samt et tredje naturfagslokale skal etableres. Derudover skal 2
fælleslokaler (klasselokaler, som også kan bruges af SFO) etableres i 240m2 nybygning. Der er
afsat 15 mio. til projektet. Vi har p.t 4 lokaler, som egentlig er tiltænkt andre formål, der bliver
brugt til klasselokaler.
- Status vedr. indskrivning, klassesammensætning 0. klasser.
Der er startet 93 børn fordelt på 4 klasser – lidt flere piger end drenge.
- Anlægsarbejder
En del er sket som resultat af de særlige Corona-anlægsmidler. Kys og kør slusen udvidet,
markiser etableret, nyt linoleum på gulvene i 8 lokaler, som også er blevet malet. Der kommer
også ny linoleum på gange og trapper.
Derudover er skolen i mål med indkøb af nye skolemøbler. Alle klasser har nu fået nye
skolemøbler.
Man er i gang med at undersøge muligheden for at inddrage p-pladsen ved hovedindgangen til
permanent gårdrum evt. udvidet hen langs hallen. Tanken er opstået, idet der alligevel skal
graves op i forbindelse med separation af kloak- og regnvand, og børnene mangler udeareal.
Vi skal dog være opmærksomme på, at den midlertidige nedlæggelse af p-pladsen har skabt
øget pres på og trafikkaos ved hallens p-plads. Skolepatruljen er særdeles vigtige om
morgenen, og de er dygtige til at dirigere trafikken netop omkring det farlige sted ved
indkørslen til hallens p-plads. Ros bedes videregivet til dem.
Lys på den nye sti ved hallen inden den mørke tid ønskes.

9. Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder.
Tors 1/10, tirs 3/11, tirs 1/12 (18:00), ons 6/1, man 8/2, tirs 9/3, tors 15/4, tirs 18/5, ons 16/6
10. Byggeudvalget – hvem kan repræsentere forældredelen af SB i disse møder?
Byggemøde 13-15 i Aulaen tors 3/9. Også møder 10/9 og 24/9
Iben og evt. Tanja deltager fra SB.
11. Procedure ved smitteudbrud på skolen (udsendt på mail 26-08-2020)
SB stiller spørgsmål til proceduren, da den ikke opleves effektueret. Den senest hjemsendte
klasse har ikke fået hverken information eller fjernundervisning. Skal hjemsendte raske lærere
ikke fjernundervise? Det har store konsekvenser, at eksempelvis en hjemsendt lærer med få
timer i en hjemsendt klasse har mange timer i en anden klasse, som så i bedste fald får vikar, i
værste fald får fri. Elever går glip af meget undervisning. Det ønskes, at skolen planlægger
efter, at en hverdag med jævnligt hjemsendte klasser og personaler er et vilkår. Det er ikke
noget, der måske sker. Det sker og kommer fortsat til at ske. Opmærksomhed på
kommunikation til hjemsendte klasser.
Intentionen med proceduren er, at lærerteamet i en hjemsendt klasse hurtigst muligt snakker
sammen og får lagt en plan for fjernundervisningen af klassen. Men det kræver lige lidt tid til
omstilling. Ingen er jo forberedt på, når hjemsendelsen sker. Proceduren er helt ny og endnu
ikke kommunikeret ud til alle lærere.
12. Valg af forældrerepræsentanter til ansættelsesudvalg, ansættelse af ny skoleleder
- Bestyrelsens feedback ift. job- og kravprofil
Stillingen opslås 7/9. Der er ansøgningsfrist 27/9. Ansøgninger tilgængelige for
ansættelsesudvalget i rekrutteringssystemet Emply. Den 30/9 kl. 19-20 vil der være
udvælgelse af ansøgere til 1. samtale. Den 5/10 foregår 1. samtalerunde kl. 15-21 på Rådhuset.
Den 21/10 kl. 16-20 foregår 2. ansættelsesrunde på Rådhuset.
Anders, Tanja og Iben er interesseret i deltagelse. Der er 2 bestyrelsespladser i
ansættelsesudvalget. Anders er selvskrevet som formand. Tanja og Iben afklarer indbyrdes,
hvem af dem, der deltager.
Kommentar til job-og kravprofilen:
Mangler mere fokus på læring og faglighed, ønsker det prioriteret ”højere oppe” i rækken af
opgaver/det vi som skole vægter, evt. ind i indledningen. Udtrykket ”Ryst og forstyr os” virker
lidt negativt. Der er stave- og kommafejl.
13. Drøftelser vedr. Oles afsked – Ole bedes forlade lokalet.
Ikke taget til referat
14. Eventuelt.
Ingen bemærkninger

Referent: Marianne Sønderstrup

