Referat af møde i skolebestyrelsen
Torsdag den 1. oktober 2020 på personalerummet kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Gabriele Torma, Irene Bak, Ole Skov, Susanne Molboe, Tanja Marcher Noe, Sofie Marcher Noe
8X, Benedicte Laursen 7A, Søren Marcussen, Søren Munkedal, Klavs Heltoft, Helle Servé.
Senere fremmødt: Iben Bøtker, Marie Thyssen
Afbud fra Anders Winding og Leila Markanti
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt. Et punkt 11 tilføjes: Skolens Musikprofil.
3. Godkendelse af referat af seneste møde.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Næste udgave af elevbladet ”Hasselbladet” er ved at blive igangsat.
5. Meddelelser.
- Redegørelse fra skolens ledelse og gerne medarbejderrepræsentanter, om hvorledes
status er ift. skolens drift under de nuværende Corona-begrænsninger. Nødundervisning.
Valgfag. Hjemsendelser?
D.d. er skolen blevet bekendt med en elev, der er testet Covid 19 positiv. Vedkommende har
ikke været i skole siden sidste torsdag, og det har derfor ikke været nødvendigt at sende nære
kontakter (klassekammerater og klassens lærere) hjem til test. Fra lærerside forlyder det, at
det generelt går godt med at håndtere ”Coronaskolen” med de restriktioner, der nu er. Det
sætter dog mange begrænsninger, og der er ofte brug for at tage problemstillinger og
situationer op til overvejelse. Lige nu er alle børn ude i frikvartererne på deres tildelte
områder. Det står endnu uvist, hvordan frikvarterssituationen skal håndteres, når det bliver
koldt. Skolen er i gang med at etablere bord/bænkesæt rundt omkring på skolen, så eleverne
også har mulighed for at sidde ned uden for.
I går 30/9 blev en kortvarig ”surprise” afskedsseance afholdt for pædagogisk leder Dorte Bach i
hallen med mulighed for god afstand. En decideret reception har det grundet Corona ikke
været muligt at afholde. Det samme gælder for lærer Hanne Mikkelsen, som gik på pension til
sommerferien. Hendes planlagte reception er aflyst.
Marie Thyssen præsenterer sig for skolebestyrelsen. Hun er konstitueret pædagogisk leder (for
Dorte Bach) indtil vinterferien. Tidspunktet kan ændres afhængig af ansættelsestidspunktet for
ny skoleleder.
6. Kommunikationspolitik
Nogle forældre i nogle klasser bruger Facebook i kommunikation om, hvad der foregår i
klassen. Skal/kan SB have en mening om dette? Skal/kan vi mene, at kommunikation alene
skal foregå på Aula. Selvom Aula kan være træls og mindre egnet til nogle former for
kommunikation. Privatliv? Billeder af andres børn på FB? Elevrådets perspektiv?
Der er blandt forældrene både positive og negative erfaringer med brugen af Facebook til
kommunikation blandt forældregruppen i en klasse. Det er nemt og hurtigt, men kan også
udelukke forældre, der ikke er på facebook. SB kan/vil ikke beslutte, hvorvidt man må benytte
facebook til kommunikation, men de kan komme med anbefalinger og retningslinjer for

brugen. F.eks. er der enighed om, at skolerelaterede ting som f.eks. arrangementer i klassen,
skal slås op på Aula også. De almindelige regler for datasikkerhed skal overholdes. Der må
f.eks. ikke postes billeder af børn, hvor der ikke foreligger samtykke. Vigtigt med fokus på
inklusion af alle. Der bør laves aftaler om det på forældremøder. Der bør tilføjes noget om det
i kommunikationspolitikken og i infohæftet. Tanja laver udkast til skriv til infohæftet omkring
brug af Facebook.
7. Om- og udbygningsplaner – status?
De indledende runder er overstået. Mange idéer har været vendt, og de forskellige hensyn er
forsøgt imødekommet. Udvalget står nu med en plan A for projektet: Nuværende cykelskur
fjernes, og nyt hus bygges. Det skal indeholde faglokaler til hhv. håndværk og design (et stort
lokale, som kan deles til to) samt naturfagslokale. Fælleslokalerne (klasselokaler, som også kan
bruges af SFO) placeres i nuværende sløjd samt et nuværende klasselokale. Billedkunst
bibeholdes i sin nuværende placering. Nuværende håndarbejde bliver et
fælleslokale/projektrum.
Der opereres stadig på idéplan, intet er endnu endelig vedtaget, ligesom detaljerne endnu ikke
er planlagt. Byggeudvalget står foran studieture/ekskursioner til andre skoler for at besigtige
tilsvarende byggerier. Der har været gode inputs fra faglærere. Skolens rådgivere på projektet
er de samme kompetente folk, som var inde over byggeriet af Frederiksbjerg Skole.
8. Forretningsorden
Præcisering ift. valg af næstformand, valgperiode. Andre præciseringer.
Ny formulering §1: Formanden og næstformanden vælges for to år ad gangen.
9. Kort orientering om ansættelsesproces, skoleleder.
Der har været 12 ansøgere, og der er udvalgt kandidater til 1. samtalerunde, som foregår
mandag 5. oktober. Herefter udvælges 2 kandidater til 2. samtalerunde.
10. Status ift. ChromeBooks. Foreløbige erfaringer.
Fra lærerperspektiv: Fungerer generelt godt. De er markant hurtigere end PC’er, men nogle
elever bøvler lidt med nogle funktioner på dem. Når de ikke bruges hver dag, er det lidt bøvlet
for elever at slæbe dem frem og tilbage. Der evalueres efter efterårsferien. Indtil da holdes
fast i, at den skal med frem og tilbage hver dag. Der er indkøbt høretelefoner til alle elever
med Chromebook.
Fra elevperspektiv: I de ældste klasser bliver den ofte brugt uhensigtsmæssigt til f.eks. spil.
Det kræver meget tydelig melding fra læreren om at lukke den/klappe skærmen ned, hvis
dette skal undgås. Chromebooks har været diskuteret på et p-møde, hvor det blev klart, at der
er behov for fælles retningslinjer både i forhold til adfærd og didaktisk brug. Retningslinjer er
forskellige for yngre og ældre klasser. Dette arbejde er stadig i proces.
Fra forældreperspektiv efterlyses stillingtagen til muligheden for opladning (især i det nye
byggeri). Der spørges ind til, om der fra centralt hold er blokeret for elevers adgang til
uhensigtsmæssige sider, og om muligheden for at anvende en mere sikker browser end
Chrome, f.eks. ”Brave”. Det bekræftes, at Chromebooks er sat op med ekstra sikkerhed i
forhold til søgemuligheder.
11. Hasle Skole som musikprofilskole
Et SB-medlem ønsker at tage emnet op til diskussion og sætte det på dagsordenen på et
fremtidigt møde. Hvad forstår vi, når vi siger vi er musikprofilskole? I stillingsopslaget til ny
skoleleder står, at musik er en del af skolens DNA. Er det det? Og hvis ja, er vi gode nok til at
kommunikere det ud? Hvori adskiller vores musiktilbud sig fra andre folkeskolers? Hvad gør vi
her, som ligger ud over det, der er obligatorisk?

12. Eventuelt
Ingen bemærkninger til eventuelt.
Referent: Marianne Sønderstrup

