
        

 

Referat af skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag d. 21. april 2022 kl. 19-21.30 

Personalerummet på Hasle skole 

Der vil være kaffe/the og kage til mødet 

Referent: Marianne 

Deltagere: 

Helle Sværke (på Teams), Sarah Jost Sandberg, Tanja Marcher Noe, Benedicte Laursen 8A, Irene Bak, Lone 

Grosen, Klavs Heltoft, Søren Marcussen, Anders Winding, Iben Bøtker 

Gæster: Marius 7A, Lavan 7A                        

Fraværende: Amanda Ellermann Trans, Helle Servé, Maiken Hansen 

Dagsorden 

1. Godkende dagsorden 

Godkendt, punkt 3 rykkes ned efter punkt 5. 

 

2. Godkende referat 

Godkendt 

 

3. Tavshedspligt – vi mangler at få underskrift på tavshedserklæring 

Erklæringer sendes rundt, underskrives, indsamles og vil blive journaliseret.  

 

Dialogpunkter 

4. Besøg af de to elever der gerne vil fremlægge elevrådets bud på området omkring kantinen 

 

I forbindelse med en projektuge har 3 elever fra 7A arbejdet med et forslag om etablering af 

grupperum til gruppearbejde i timerne. De har ud fra svar på spørgeskemaer fra elever i 

målgruppen 5.-9. klasse og ud fra egne idéer lavet et forslag til indretning af disse grupperum, som 

de forestiller sig placeret i de tre indhak ved kantinen. De har også lavet en fysisk model af ét af 

rummene. Projektet fremstår meget gennemarbejdet og gennemtænkt. Der er positive 

tilkendegivelser fra både SB og ledelse. De 3 elever tager det videre til elevrådet for at komme 

videre med projektet og bevare ejerskabet til det.  

 



5. Nyt fra elevrådet 

Der har ikke været elevrådsmøde siden sidste skolebestyrelsesmøde. Elevrådet har været ude i 

klasserne og lave kampagnefremstød for bedre toilethygiejne. De havde en fornemmelse af at 

budskabet blev modtaget, og at der var opbakning. Nu er det spændende, om det har effekt.  

 

6. Toiletforhold for eleverne – ad hoc udvalg der ser på forholdene. 

En decideret renovering har desværre lidt lange udsigter, er meldingen fra forvaltningen. Vi kan 

ikke blive tilgodeset i denne omgang med midler fra den kommunale pulje til toiletrenovering.  

Skolen har indleveret vores idéer til projektleder, bl.a. muligheden for at inkludere et depot og et 

rengøringsrum til elevtoiletter. Indtil videre er toiletsæderne blevet skiftet. Gulvene er porøse og 

svære at holde rene og selv 3 gange daglig rengøring kan ikke afhjælpe, at toiletterne ser slidte og 

ikke så imødekommende ud. SB beslutter at nedsætte et lille udvalg bestående af Tanja, som 

indkalder skoleleder Lone Grosen til  et møde om, hvordan man kan komme videre med sagen.  

 

7. Status på trafikken omkring Hasle skole 

Det datosatte møde med trafiknudging-konsulenten blev aldrig til noget, da denne fik nyt job.  

Så det forventes ikke, at der sker noget på den front før efter sommerferien.  

En elev var involveret i et trafikuheld på vej til skole for nylig. Heldigvis uden alvorlige følger. 

Samme dag var der også uheld på Herredsvej/ringvejskrydset. Trafikudfordringen er højaktuel.  

Der er en større renovering i gang af krydset, som vil forbedre sikkerheden i det, der p.t. er byens 

farligste kryds. I første omgang kommer det dog desværre til at betyde en fortætning af trafikken 

på Herredsvej. Håbet må være, at folk vælger en anden vej, fordi de bliver trætte af at holde i så 

lang kø om morgenen.  

 

8. Udeareal. Videre tanker om processen 

Ansøgning om fondsmidler sendt til More Play udvalget, som gerne vil støtte vores gode projekt.  

De kan endnu ikke sætte endeligt beløb på. Der er søgt 1,2 mio. kr.  

Planen er også at søge Kommunen og dernæst Nordea Fonden. Iben foreslår også at søge 

Værdipuljen og Veluxfonden.  

 

9. Orientering om 9. årgangs fælles sidste skoledag 

20. maj er det 9. klassernes sidste skoledag. Konceptet er ændret ift. tidligere arr. i Mindeparken. 

Det er nu et arrangement uden alkohol, som afholdes ude på Grimhøj festivalpladsen som en 

festival. Skolen skal transportere eleverne derud, og der skal være lærere til stede. Det er en 

obligatorisk skoledag frem til kl. 16.  

 

10. Dialogmøde med rådmanden 

Det viser sig at dette møde ligger dagen efter et ordinært SB – hhv. 23. og 24. maj. 

Det overvejes, hvordan det kan tilrettelægges, så så mange som muligt kan deltage i dialogmødet. 

 

11. Rekruttering til bestyrelsen – er der kommet nye gode ideer? 

Der findes meget materiale på ”Skole og forældres” hjemmeside. Noget kan evt. publiceres på Aula. 

Det foreslås at lave en lille bod til forårskoncerten i næste uge, hvor SB er repræsenteret og nogle 

af de aktuelle emner præsenteres/illustreres. Lone er konferencier og vil også reklamere for det 

kommende SB-valg.  



Der kunne tænkes i en alternativ og lidt mere smidig måde at opstille kandidater på. Der kan hentes 

inspiration fra anden skole. 

Lone sender dato ud. 

 

Tema ifølge årshjul: 

Budget og regnskab – se bilag 

Regnskab SFO 2021 fremlægges og godkendes.  

Regnskab Skolen 2021 fremlægges og godkendes.  

Budget Skolen 2022 fremlægges og godkendes.  

Budget SFO 2022 fremlægges og godkendes.  

Der er to vilkår, som gør det rigtig svært at lægge et holdbart budget på skoleområdet: 

• Antallet af specialklasseelever, som for det første er svært at forudsige og for det andet er en 

økonomisk meget tung post. Ordningen er sådan, at man som skole betaler for alle de børn i ens 

skoledistrikt, som bliver henvist til specialklasse – uanset hvor de går.   

• Klassesammenlægninger – der er ændret på princippet for økonomiske tildeling. Før fik man penge 

pr. elev, nu får man pr. klasse med 28 elever 850.000 kr. Hvis der f.eks. er 4 spor på en årgang, og 

man kommer under 84 (3*28) elever på årgangen, ryger der 850.000 kr., og en sammenlægning er 

nødvendig. Vi har flere klasser, hvor vi lægger meget tæt på denne grænse og en enkelt fraflytning 

kan betyde klassesammenlægning.  

 

Hvis vi når det: Fastholdelse af elever i udskolingen. Status og tanker v. LG 

Evt. 


