
                            Hasle Skole, Herredsvej 15, 8210 Aarhus V 

Telefon: 8713 9410 

Mail:has@mbu.aarhus 
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde  

Personalerummet på Hasle Skole d. 24. august kl. 16.30-18.00 

 

Bilag:  

• Styrelsesvedtægter for folkeskolerne i Aarhus Kommune 

• Høringsbrev 

 

Dagsorden 

1. Velkommen til alle og en kort præsentation 

Tilstede: Iben Bøtker, Helle Sværke, Irene Bak, Helle Servé, Benedicte Laursen (elevråd), Frida 

Nissen (elevråd), Thea Mukai, Berit Toft Hasselstrøm, Sarah, Jost Sandberg, Catrine Sofie Jespersen, 

Lone Grosen, Klavs Heltoft, Søren Marcussen 

 

2. Godkende dagsorden 

Der mangler en godkendelse af sidste møde før ferien. Det eftersendes, og der kan knyttes evt. 

kommentarer/ændringer pr. mail.  

Ellers godkendt. 

 

3. Konstituering af bestyrelsen (skolens ledelse deltager ikke i dette pkt) 

Formand: Sarah Jost Sandberg 

Næstformand: Iben Bøtker 

 

4. Mødekalender  

Ledelsen foreslår i alt 8 mødegange på et år.  Et kort opstarts-/konstitueringsmøde, 6 ordinære 

møder og en sommerafslutning.  Det foreslås, at de placeres om eftermiddagen i stedet for om 

aftenen. De fleste tilslutter sig eftermiddagsmodellen frem for aften, og det besluttes at variere lidt 

imellem eftermiddags- og aftenmøder. Der udtrykkes bekymring for det mindre antal af møder.  

Modellen forsøges og evalueres efter et halvt år.  Mødedatoer: 

 

 



Onsdag 28/9 16:30-19:00 

Mandag 7/11 16:30-19:00 

Torsdag 8/12 18:30-21:00 

Onsdag 25/1 16:30-19:00 

Tirsdag 14/3  16:30-19:00 

Mandag 17/4 16:30-19:00 

Torsdag 15/6 18:30-21:00 

 

5. Dagsorden fremadrettet 

Obligatoriske punkter for en skolebestyrelse: Skal have fremlagt og efterfølgende godkende 

regnskab samt budget og timefordelingsplan. Med til at sætte retningslinjer, f.eks.  

Kommunikationspolitik.  

Runde med ønsker til punkter at drøfte:  

• Fastholdelse af elever i udskoling og på mellemtrinnet.  

• Brugen af Chromebooks 

• Fokus på børns trivsel – diskussion af mobilpolitik og smartwatch. Politikker og 

retningslinjer er svære at finde på hjemmesiden.  

• Kommunikation - forbedret kommunikationspolitik. Hvordan bliver skolen bedre til at 

formidle, hvad der foregår. 

• Fastholdelse af distriktets børn – inddrage/lytte til eleverne. Hvad får dem til fortsat at 

finde Hasle Skole attraktiv i de ældre klasser 

• Toiletter 

 

6. Facebook som kommunikation – særlig opmærksomheder v. Helle Sværke 

Det vækker undring, at det ikke er muligt at frabede sig billeder af sine børn på Facebook. Skolen 

har undersøgt reglerne om brug af fotomateriale på Facebook grundigt ved Aarhus Kommune, 

inden siden gik i luften. Det virker ikke som om, at forældre konsekvent bliver kontaktet for 

tilladelse, når deres børn optræder med nærfoto på fb. Helle vil undersøge spørgsmålet nærmere, 

og punktet tages op igen i SB. 

 

7. Høringssvar; justering af henvisningspolitikken. Ledelsen kommer med kort oplæg. Der skal 

udarbejdes et høringssvar fra bestyrelsen 

 

Justeringen går ud på at hæve den maksimale procentvise andel af elever med sprogstøttebehov 

fra 20% til 25% på en årgang.  

Ledelsen anbefaler, at vi som skole ikke bakker op om forslaget. Bekymret for at det vil gå ud over 
diversiteten. At vi ikke ville kunne lykkes med at fastholde alle vores lokaldistriksbørn. 
De 25 % skal ikke kun betragtes i et indskrivningsperspektiv. Det forfølger os igennem hele 
skoletiden. Vi får mange ansøgninger fra mellemtrins børn uden frit skolevalg, som vi lige nu 
afviser, fordi vi er over de 20%.  Med en grænse på 25 % ville vi skulle tage dem.  
 
Det er sværere at inkludere et barn med sprogstøttebehov på mellemtrin/ i udskoling, når vi ikke 
selv har haft mulighed for at varetage og arbejde med sprogstøtten fra de små klasser.  
 



Forældrekommentar: Man skal støtte op om at bibeholde børn i deres lokalmiljø og at gøre det 
muligt for familier at have en hel søskendeflok på samme skole i stedet for, at nogle skal busses til 
andre skoler.  
En større andel af børn med sprogstøttebehov betyder jo også et større behov for ressourcer, men 

forslaget siger ikke noget om tildeling af ekstra ressourcer. 

Opmærksomhed på ikke at sætte lighedstegn imellem at være af anden etnisk herkomst og at have 
sprogstøttebehov. Vi har mange dygtige tosprogede børn, som ikke har støttebehov.  
Dette forslag drejer sig kun om tosprogede børn med sprogstøttebehov. Det er også vigtigt at have 
med i overvejelserne, at elever uanset etnicitet kan have andre udfordringer, der også skal rummes 
i en almen klasse.  
Det er vigtigere, hvor mange i en klasse, der har udfordringer og brug for hjælp, end hvor mange 
der er af anden etnisk herkomst.  

 
Kunne man foreslå i høringssvaret, at procenten kunne variere, 20 % ved skolestart, 15 % på 
mellemtrin / udskoling? 
 
Den nye formand og Lone Grosen laver udkast til høringssvar på baggrund af drøftelsen. Svaret 
sendes til bestyrelsen til kommentar inden det afsendes til Rådhuset den 16.- september. 
 

8. Evt 

• Betalingskort. Der kommer snart betalingskort til eleverne, som de kan bruge ved køb i 

kantinen.  

• Hjemmesideopdatering. Der mangler opdatering af kalender og vigtige datoer samt den 

nye SB.  

• Majken Hansen er suppleant, men er røget ud af SB mailgruppen. Hun kommer straks på 

igen.  

 


