
Referat fra skolebestyrelsesmøde på Hasle skole 

Mandag d. 20. september 2021 kl. 19-21.30 i Personalerummet 

Tilstede ved mødet: 

Sarah Jost Sandberg, Iben Bøtker, Helle Sværke, Majken Hansen, Helle Servé, Sofie Noe, Tanja Marcher 

Noe, Anders Winding, Mizgin Karimi, Benedicte Laursen, Irene Bak, Søren Marcussen, Klavs Heltoft, Lone 

Grosen, Marianne Sønderstrup (referent) 

Afbud fra Amanda Ellermann Trans 

Vi byder velkommen til nye forældrerepræsentanter Amanda Ellermann Trans og Sarah Jost Sandberg samt 

elevrådsrepræsentant Mizgin Karimi. 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt.  

 

3. Præsentationsrunde. Hvem er valgt på hvilket tidspunkt? Navneliste rundsendes så alle får navne 

og mails på medlemmer /v. Lone 

Sarah Jost Sandberg og Amanda Ellermann Trans er valgt til SB pr. 7/9-2021. De blev valgt ved et 

ekstraordinært valg foretaget den 7/9-2021 pga. tidligere medlemmers udtræden af bestyrelsen 

midt i valgperioden.  Der er først ordinært valg i 2022. Leila Markanti har d.d. meldt sig ud af 

bestyrelsen. Sarah Jost Sandberg indvilger i at overgå fra suppleant til ordinært medlem.  

Fra elevrådet sidder fortsat Sofie 9X, Benedicte 8A. Nyvalgt er Mizgin 8A. 

 

4. Konstituering. Formand Anders Winding trækker sig, men fortsætter i skolebestyrelsen/ v. Lone 

Tanja Marcher Noe stiller op til formandsposten og vælges (for et år, da hun næste skoleår ikke 

længere er forælder på Hasle Skole) Iben stiller op til næstformandsposten og vælges. Den 

afgående formand fortæller kort om formandens rolle. Lone Grosen præsenterer og omdeler 

”Skolebestyrelsens Håndbog” fra organisationen Skole og Forældre.  

 

5. Kort gennemgang af bog omkring bestyrelsesarbejdet udgivet af Skole og Forældre/ v. Tanja og 

Lone 

Opmærksomhed på et hængeparti. Det er obligatorisk at udarbejde af en årsberetning til 

fremlæggelse for skolens forældre.  

Derudover forslås det at dykke ned i principper og retningslinjer.  

 

6. Møder i kommende skoleår. Hvor ofte og hvornår? / v. ny bestyrelsesformand 

Onsdag 13/10, Mandag 15/11, Tirsdag 7/12 (Julefrokost start kl. 18), Torsdag 20/1, Onsdag 23/2, 

Tirsdag 22/3, Torsdag 21/4, Mandag 23/5, Tirsdag 14/6.  

Starttidspunktet 19:00 fastholdes. Der arbejdes frem imod at stoppe kl. 21:00. 

 

 



 

7. Elevrådets betydning – og det nye elevråd/ v. Anders 

Der har endnu ikke været valg til det ”lille” elevråd, som består af repræsentanter fra 3., 4. og 5. 

klasserne. Som noget nyt fra i år er 5. klasserne med i det ”lille” elevråd. Der arbejdes på at finde 

nye navne til ”store” og ”lille” elevråd. Kun det ”store” elevråd er repræsenteret i SB. Disse 

repræsentanter sidder også med på det ”lille” elevråds møder og videregiver aktuelle punkter fra 

dem.  

Nyt fra elevrådet:  

• Papirhåndklæder i stedet for hånd-tørrere ønskes på toiletterne, da de er dårlige og tørring 

tager lang tid. 

Svar fra skolen: Hånd-tørrere er valgt pga. tidligere problemer med stopning af toiletter med 

håndklædepapir. Skolen er ikke vild med at genopsætte håndklædepapir, men evt. nye og mere 

effektive hånd-tørrere eller flere.  

• Kameraer på toiletterne – hvorfor? Nogle finder det grænseoverskridende, f.eks. piger, der 

skal sætte deres tørklæder. 

Svar fra skolen: Kameraerne på toiletterne er kun uden for selve toiletbåsene og er kun til 

præventivt brug i forhold til hærværk. Der har tidligere været store problemer med hærværk på 

toiletterne, og kameraerne har fået nedbragt omfanget heraf. Forslag om opsætning af spejl 

uden for kameraets område. 

• Den generelle hygiejne på toiletterne opleves meget forskellig alt efter placering. På 200 

gangen er den ok, på 300 gangen er den ikke god, og det skyldes hovedsageligt, at der på 

300 gangen er for få toiletter til antallet af børn, og at det er de små, der bruger dem. De 

har sværere ved at holde dem rene.  

Kommentar fra skolen/SB: Opdeling af toiletter, så de er tildelt bestemte årgange har tidligere 

været på tale, men det er svært, fordi det ikke passer med placeringen af toiletter. Påmindelse 

om elevrådets eget forslag før ferien om en toiletkampagne. Elevråd går tilbage og tænker over 

gode løsningsforslag og igangsætning af kampagne. 

• Én af vandautomaterne ved vindfanget ved kantinen er gået i stykker. Man ønsker én, der 

kan drikkes direkte af.  

Kommentar fra skolen: Den eksisterende bliver lavet. 

• Ønske om endnu en multibane, eller alternativt kunstgræs på den ud for kantinen, så den 

er mere attraktiv. En ny plan for multibanerne ønskes, hvor 9. klasserne ikke indgår. De 

bruger dem ikke, da de har hallen i frikvartererne. Her kikser det imidlertid med oplåsning. 

Der vendes tilbage til ønske om multibane under punktet Udearealer. 

 

• Håndværkerlarm: Kan arbejdet flyttes uden for skoletid. Det forstyrrer.  

Kommentar fra skolen: Det forsøges allerede at placere arbejdet udenfor skoletid, men det er 

ikke altid muligt, da håndværkernes arbejdstid ligger i skoletiden. Det er især området omkring 

Firkanten, der er/har været plaget af støj ifm. kloakering.  

• Affaldssortering ift. pantposer til tomme flasker, så pantflasker ikke bare bliver smidt ud.  



Skolens svar: Måske kan man internt i klassen vælge en, der står for at samle pantflasker og 

pengene kan komme klassefællesskabet til gode.   

Vedr. affaldssortering i øvrigt, så er en kommunal ordning er på vej til at blive implementeret.  

• Køkultur ved. kantinen: Ikke et problem nu hvor kantinen ikke er fuldt åbnet for alle. Men 

opmærksomhed på det, når det sker. Evt. inddeling i tidsintervaller.  

 

8. Orientering og præcisering af det kommende byggeri/v. Klavs, Iben og Lone 

Netop nu er et magistratsmøde i gang, og på et byrådsmøde 29/9 vil det blive afgjort, om vi kan få 

bevilget ekstra penge til kompensation for øgede håndværks- og materialeudgifter, så det længe 

planlagte byggeri kan gå i gang. Lone vurderer det meget sandsynligt, og derfor har man ikke taget 

stilling til, hvor der skal spares/skæres, hvis den øgede budgetramme ikke vedtages. Nedbrydning 

af det eksisterende cykelskur påtænkes startet efter nytår. Udearealer bliver den største 

udfordring. Det forventes, at hele Pærehaven inddrages til byggegrund i byggeperioden. 2/3 af den 

store skolegård forventes brugbar i perioden. De nye faglokaler bygges op, før de eksisterende 

indendørs brydes ned. Forventet sluttidspunkt: Januar 2023. OBS på minus levering af materialer og 

kørsel med store maskiner imellem 7:45 og 8:15. Der opfordres til meget synlig skiltning af, at dette 

ikke er tilladt i det nævnte tidsrum. Vigtig signalværdi også overfor forældrene. Det forventes, at 

mange materialer skal køres ind direkte fra Viborgvej.  

 

9. Udearealer. Gode ideer. / v. Lone 

- Elevernes stemmer 

- Hvilke erfaringer har vi fået ved Coronatiden og kloakarbejdet? 

 

På den korte bane - hvad kan vi gøre i byggeperioden for at sikre et så godt udemiljø som 

muligt? 

På den lange bane - hvordan skal udearealerne se ud i den ideelle fremtid? Idéer til etablering 

af den gamle p-plads. Rotation på områder, så elever ikke oplever at skulle være på samme 

område hele tiden. Alsidighed, så der også er aktiviteter til ikke boldinteresserede. Der savnes 

gemmesteder. Meget buskads er fjernet og dermed også gemmesteder. Indkøb af 

bord/bænkesæt blev besluttet før ferien, men er endnu ikke indkøbt, da de var svære at 

placere under kloak-arbejdet, som trak ud. Man har overvejet indkøb af overdækkede 

bordbænkesæt, men er bekymrede for, at de i for høj grad vil tiltrække uheldigt selskab uden 

for skoletid. Forslag om bænke rundt om nogle af de eksisterende træer ved multibanerne.  

 

10. Kommende temaer/årshjul. Årshjul – hvornår og hvordan skal det revideres? Se evt temaer 

herunder/ v. ny bestyrelsesformand og Lone 

 

Ønsker til temaer:  

• Skole-hjem samarbejdet 

• Principper og retningslinjer 

• Forventninger til hinanden. Skolens værdier formidles ved skolestart. Forslag om jævnlig 

repetition. 

• Fastholdelse af elever i mellemtrin/udskoling. Opfordring til at være nysgerrig på 

tendensen til, at elever flytter fra skolen, når de bliver ældre. Datagrundlaget skal 

undersøges forud for dette punkt.  



• Snak om de generelle værdier, der ligger til grund for de overlæggende temaer.  

Eksempel med synlige værdier i børnehøjde. Godt at få involveret elevrådet i det også. 

• Opmærksomhed på at adskille årshjulet med de faste obligatoriske temaer som f.eks. 

regnskab og de mere værdibaserede temaer.  

 

• Mulighed for afkortning af skoledagens længde efterlyses debatteret hurtigt. 

• Digitalisering 

• Kommunikation – det forlyder, at vi er på vej på Facebook? Det sker ikke, før SB har 

været hørt og involveret.  

 

Kommende temaer, som SB tidligere har talt om skal have en plads på bestyrelsesmøderne fremadrettet: 

- Digitalisering. Hvordan anvender vi chromebooks? Digital dannelse 

- To-lærer ordning, lektiehjælp, skoledagens længde og understøttende undervisning. 

Overordnede principper.  

- Værdier og principper 

- Musikprofil. Gennemsyn og opdatering af musikprofil. Hvordan klan man se det? 

- Kommunikationsplatform. GDPR. Hvordan løser vi det? Kommunikationspolitik. Aula 

- Overlevering fra børnehave til skole – inddragelse af forældreråd/ samarbejde med SFO råd 

- Hvordan samarbejder vi med lokale foreninger? 

 

11. Evt. 

Google, YouTube og datasikkerhed. Undersøgelse af, om datasikkerheden for elever overholdes i 

Google miljøet.  

Samarbejde imellem klub og skole. Udflugt til kvindefodboldlandskamp med skoleelever fra hhv. 

Ellehøj og Hasle Skole.  

 

 

Referent: Marianne Sønderstrup 

 


