
 

Skolebestyrelsesmøde med julefrokost 

Tirsdag d. 7 december 2021 kl. 17.30 i personalerummet på Hasle skole 

Julefrokost fra kl. 19.00 

Referent: Lone 

Afbud: 

Dagsorden 

1. Velkommen 

 

2. Godkende dagsorden 

 

3. Godkende referat 

 

4. Info, orientering, nyt fra mv. 

a. Elevrådet 

b. Personale 

c. Ledelsen 

• Hvordan kontakt til skolebestyrelsen uden om skolens ledelse 

d. Forældre, herunder formanden 

• Mødekultur 

• Tilbagemelding fra Skolebestyrelsens aften d. 30/11-21.  

• Svar til forælder omkring kantinen? (bilag fremsendes inden mødet) 

 

5. Tema 

Skole/hjemsamarbejde  

Da mødet d. 15 nov blev aflyst, har vi besluttet at have det samme tema på dagsordenen. 

 

Et aktivt skole-hjemsamarbejde tilpasset den enkeltes og klassens behov 

Vi vil lave en lille proces - hvad virker og hvad kan udfordre - set fra et forældreperspektiv. 

  

6. Dialogforberedelse til næste møde ifg årshjul 

Musikprofil 

7. Evt 

 

 



 

Referat bestyrelsesmøde d. 7/12-21 

Ref: Lone/Klavs 

Ad 1. Velkommen v. Tanja 

Ad 2. Dagsorden: Godkendt 

Ad 3. Referat: Godkendt, men der skal følges op på forespørgslen fra eleverne ved sidste møde. Ønsket om 

en rutchebane i svømmehallen. Tanja vil kontakte svømmeklubben og vil herefter give Klavs besked. 

Ad 4. Info, orientering, nyt mv 

Elevrådet: 

- Lille elevråd: Ønsker flere gynger, klatremuligheder, generelt mere at lege på. 

- Store elevråd: Ønsker kunstgræs på banen v kantinen. Ønsker at fliserne v basket banen ikke er  

ujævn, man slår sig når man falder. Ønsker ny basket kurv.  

Der er mange bolde på tagene – kan de kastes ned? 

- Et stort ønske om at have arbejdssteder på gangene. Eleverne mangler pladser til 

gruppearbejde 

Klavs melder tilbage, at udbedringer – det løser vi. Kunstgræs har vi ikke umiddelbart råd til 

Klavs melder tilbage fra elevrådets ønsker fra sidste møde, om ekstra håndtørremaskiner på toiletterne, 

ikke er mulig at efterkomme, da der er asbest i fliserne på badeværelserne. 

Elevrådet bliver spurgt om de har overvejet navneskifte i stedet for lille/store elevråd? 

Nej – det har de ikke overvejet, men de vil tage det op 

Personale: 

Personalet har været på en pædagogisk weekend d. 29. og 30/10, hvor der var et arbejde omkring værdier 

og desuden skulle personalegruppen have tid til at blive rystet sammen ovenpå en coronaperiode. 

Ledelse: 

Hvordan kan skolebestyrelsen kontaktes direkte af forældre? 

- Aftales at bestyrelsens telefonnumre ligger på hjemmesiden. Der laves et link fra aula direkte til 

hjemmesiden, hvor navne og telefonnumre er. 

- Møde med Sikkerskolevej trafikudvalg onsdag d. 8/12 – 21. Her deltager Tanja og Iben fra 

skolebestyrelsen også. Bestyrelsen kommer med eksempler på, hvordan trafikmønstret ´har 

ændret sig gennem de sidste år. Der er en meget stor bekymring blandt forældrene ift 

børnenes skolevej. Særligt for de børn, der bor i Trillegården og Bispehaven/små villaer. Ved 

næste bestyrelsesmøde laves en tilbagemelding på punktet 

 

 

Forældre – herunder formanden: 



- Mødekultur. At vi har et fælles ansvar for at tid overholdes, så punkter ikke bliver for lange. 

- Tanja har deltaget i Skolebestyrelsens aften d. 30/11. Tanja appellerer til, at flere fra 

skolebestyrelsen deltager i sådanne nogle møder næste gang. Tanja fortæller om, hvordan man 

som bestyrelse skal anvende data i bestyrelsesarbejdet med at kvalitetssikre indsatser. Data 

skal anvendes til at træffe bedre beslutninger. Tanja skal blandt andet deltage i den kommende 

Læringssamtale til foråret 2022. Tilsynet skal afløses af læringssamtaler 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at de data vi taler om, er data omkring deres børn. Derfor 

ønsker de gennemsigtighed og tilgang til alle data.  

 

Tema: 

Se bilag omkring proces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


