
       

Skolebestyrelsesmøde  

Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19-21.30 

Mødet foregår på Teams 

Referent: Marianne 

Afbud: elevrådsrepræsentanter 

Dagsorden 

1. Velkommen 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt, men pkt. 4 udgår, da det egner sig bedst til fysisk møde. 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt med få rettelser, som er rettet direkte i referatet. 

 

4. Tema jf. årshjul for skoleår 2021/22: Musikprofil (Punktet udsættes jf. pkt. 2) 

  Hasle Skole er en musikprofil-skole.  

• Hvad har skolen af musik-tiltag ud over det, der er lovgivningsbestemt? 

• Hvad er der af udviklingsplaner for musikprofilen? 

• Hvad har bestyrelsen af input til musikprofilen 

Information, orientering og meddelelser 

5. Nyt fra Elevråd herunder tilbagemelding fra virtuelt elevrådsmøde 

• Fra de små: Der var et sparsomt fremmøde. Der blev udtrykt frustration over igen at være 

ramt af restriktioner; at man ikke må blande sig som man vil og kun må opholde sig på 

begrænsede områder.  

Er det nogen afklaring på det tidligere fremsatte ønske om handsker til 

kantinemedarbejderne? 

• Fra de store: Frustrerende, at aktivitet på tværs af klasser ikke kan lade sig gøre. Det 

kommer især til udryk ved undervisningen i de obligatoriske valgfag, hvor der også hersker 

lidt bekymring/usikkerhed omkring sommerens eksamen. 

 

6. Hasle Skoles Facebookprofil– har bestyrelsen set profilen – virker det tilfredsstillende? 

 

Fin, simpel, godt at der ikke bliver kommenteret. OBS på billeder på facebook, som jo har 

rettighederne. Lone forsikrer, at de ansvarlige kender retningslinjerne omkring fotos og samtykke. 

Lone følger op på det enkelte opslag omkring Cookies bagning, hvor børn blev vist i portræt. 



Der er 2 ansvarlige lærere for facebooksiden. Det er kun dem, der tager fotos og poster opslag.  

Børnene bliver også spurgt, når fotos bliver lagt op af dem. De to lærere har været til møde med 

kommunikationsansvarlig i Børn og Unge og er blevet helt opdateret på diverse regler.  

 

7. Trafik: 

• Orientering fra møde omkring trafik og sikker skolevej inkl. Skolevejsbesigtigelse 

På et møde 8/12-2021 mellem projektleder fra Teknik og Miljø, skolepatruljelærerne, SB- 

repræsentanter og skoleleder blev Hasle Skoles trafikale udfordringer fremlagt (se bilag – 

referat fra mødet). Der blev udtrykt stor forståelse for vores problematikker, men der er ikke 

umiddelbart mange midler at løse dem for. 

 

Projektgruppen kommer her og på Hasle Skole og besigtiger forholdene tirsdag 25/1-2022 

kl. 7:30.    

 

Det bemærkes, at der fra politisk side er en tendens til kun at tænke Herredsvej fra 

Ringvejen og ud mod Skejby. Herredsvej Syd fra Hasle Torv til Ringvejen udgør også et 

seriøst problem for Hasle Skoles skolevej. 

 

Der er både et nært og et bredere politisk perspektiv i kampen for bedre trafikforhold. Det 

diskuteres i SB, om det vil være formålstjenligt at slå os sammen med andre interessenter i 

vores område i kampen for bedre trafikforhold - særligt på Herredsvej Syd. Det besluttes, at 

vi primært koncentrerer os om skolen og vores skolevej for at fokusere indsatsen bedst 

muligt.  

Det besluttes også at målrette indsatsen mod det nære og de konkrete forhold, vi faktisk 

har en mulighed for at gøre noget ved fremfor at tage den helt store politiske kamp. 

 

Det besluttes at nedsætte et skolevejsudvalg i SB bestående af Iben, Amanda, Anders og 

Sarah. 

 

 

• Trafikadfærd 

Sideløbende med at der arbejdes for anlægsmæssige forbedringer, kommer der til at køre et 

nudgingprojekt, hvor vi har en konsulent tilknyttet, der vil forsøge at hjælpe os med at 

nudge elever og forældre til at ændre adfærd og agere mere hensigtsmæssigt omkring 

skolevejen.  

Ved et fremtidigt møde med trafikadfærdskonsulent Liv Maria Stender deltager foruden 

Lone også Anders og Tanja fra SB samt forhåbentlig en elevrådsrepræsentant. 

 

 

• Kampagne for skolepatrulje i uge 5. Lone efterlyser ideer til, hvordan skolepatruljen kan 

forkæles med de midler, vi har modtaget. Der er ca. 15 elever i skolepatruljen. 

RUSH, legeland og bowling foreslås. 

 

 

 



 

8. Udeareal. Vi igangsætter en proces. Hvem fra bestyrelsen vil deltage? 

 

Arkitekterne omkring vores nybygning har budt ind med et forslag til udearealerne. Første møde 

imellem ledelse, fire personaler og arkitekt har været afholdt d.d.  

Skolen arbejder frem mod en plan for processen, som også af økonomiske årsager skal foregå i 

etaper. Skolen vil forsøge at søge økonomiske midler fra forskellige fonde.  

Man er nået til at skulle udvælge og være lidt mere konkrete ift., hvad der skal være i de forskellige 

”rum”. Der er planer om især at fokusere på den gamle p-plads og give det blikfang, som signalerer 

børn og liv.  

 

På næste møde 31. januar 14.30 – 16.30 ønskes deltagelse fra SB-repræsentanter (Tanja og Iben 

deltager) 

 

Ønske om især at fokusere på den gamle p-plads og give det blikfang og signalere børn og liv 

Projektet bifaldes af SB, som i høj grad også ønsker eleverne inddraget i processen så tidligt som 

muligt – især vigtigt med de ældre elever, som har brug for noget andet end de små for at finde det 

attraktivt at opholde sig ude. Iben fortæller, at der via Hasle Boldklub er sået et frø hos kommunen 

om anlæg af to multibaner. Den ene er allerede finansieret; der mangler kun tilladelse til anlæg. Så 

multibaner behøver skolen altså ikke tænke med ind i planlægningen af udearealer.  

 

Skolen bakker også op om at inddrage eleverne i processen, men er ikke overbevist om at det giver 

mening for dem at være med til mødet allerede den 31/1, da der stadig er meget ukonkret snak 

frem og tilbage og det vil være svært for dem at komme til orde og føle sig hørt. 

 

9. Opsamling på skole/hjemsamarbejdet fra sidste møde. Bestyrelsens tilbagemelding på 

opsamlingen 

 

Der er et forældre/bestyrelses ønske om at arbejde med og evt. ændre retningslinjerne for 

skole/hjemsamarbejdet. Der er også et ønske om at brede retningslinjerne ud til hele 

forældregruppen, og at personalet gøres bekendt med dokumentet fra sidste møde. 

  

10. Rekruttering til bestyrelsen – vi gør os de første tanker ift. det kommende valg. 

 

En stor udskiftning forudses ved næste valg før sommerferien, og det bør udbredes til hele 

forældregruppen, at der er valg.  

• Ønske om mangfoldighed/ bredere repræsentation i SB.  

• Forslag om at kombinere et SB-valg med et andet mere attraktivt arrangement.  

• Forslag om opslag herom på FB og lettere tilgængelighed af information om SB på 

hjemmesiden.  

• Forslag om at tage kontakt til Skole og Forældre for evt. konsultation om emnet.  

• Helle har tidligere erfaring med et supergodt, sjovt og refleksivt foredrag (har kontaktinfo 

på foredragsholder).  

• Den personlige kontakt, et prik på skulderen og nudging fra eksisterende SB er vejen til at få 

engagerede forældre til at gå ind i SB arbejdet.  



• Forslag om SB formand/medlems deltagelse i forældremøder til information om 

bestyrelsesarbejdet. Det er tidligere foreslået, men der har været logistiske udfordringer i 

forhold til at samle en årgangs forældre til møder på samme dag. Forslag om små videoer 

på hjemmesiden a la skolelederens fra formand og næstformand. 

 

Der bliver tænkt videre i en kombi af alle de gode idéer.  

 

11. Tema for februar mødet: Samarbejde med dagtilbudsbestyrelsen. Fælles møde den 23. feb.  

Hvad kunne bestyrelsen ønske sig at sætte på dagsordenen? 

Forslag om i højere grad at spørge dagtilbudsbestyrelsen om, hvad de har brug for at sætte på 

dagsordenen, brug for at vide om Hasle Skole. Lille oplæg fra os om 0. klasses opstart, skoleuger. 

Vigtigt at skabe kontakten/brobygge, så det bliver nemmere at kontakte hinanden med stort og 

småt og tage dialogen om eventuelle rygter, historier. Amanda har haft succes med at tage snakken 

i daginstitutionen med tvivlende forældre og forældre der hænger fast i evt. gamle rygter etc.  

Forslag om at nedsætte dagtilbudsudvalg. Formanden konkluderer, at vi holder det første møde 

med dagtilbudsbestyrelsen og vurderer derefter, om et udvalg er en god ide. 

Evt. 

• Iben foreslår at tage kontakt til adm. ved Godsbanen og/eller Festugen med forespørgsel 

om mulighed for lån af udendørsmøbler, som alligevel står opmagasineret hen over 

vinteren.  

• De under aftenens møde nævnte mødedatoer ønskes med i referatet – evt. som en 

kalender for kommende møder: 

 

Tirsdag 25.01.22 7:30:  Projektgruppe besigtiger trafikforhold v. skolen. 

Mandag 31.01.22 14:30-16:30: Møde med arkitekter omkring udearealer 

Onsdag 23.02 22 19:00:  Fællesmøde SB og dagplejebestyrelse 

Endnu ukendt dato:  Møde med trafikadfærdskonsulent 

    

 


