
                            Hasle Skole, Herredsvej 15, 8210 Aarhus V 

Telefon: 8713 9410 

Mail:has@mbu.aarhus 
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde  

Onsdag d. 28. september 2022 kl. 16.30 – 19.00 i personalerummet 

Der vil være en sandwich til mødet 

Ref: Marianne Sønderstrup  

Tilstede: Iben Bøtker, Helle Servé, Benedicte Laursen (elevråd), Frida Nissen (elevråd), Thea Mukai, Berit 

Toft Hasselstrøm, Sarah Jost Sandberg, Catrine S Jespersen, Lone Grosen, Klavs Heltoft, Søren Marcussen, 

Amanda Ellermann Trans, Maiken N Hansen 

Afbud: Helle Sværke, Irene Bak 

1. Godkende dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat  

Referat fra 24/8 2022 godkendt. 

 

3. Nyt fra elevrådet 

• Vandrutsjebane i svømmehal – ønske fra sidste år.  

Tidligere SB-formand Tanja havde fat i denne og taget kontakt til Sport og Fritid, men den 

er muligvis strandet der. Lone kontakter Tanja og får en status på sagen.  

• Toiletbrættet i omklædningsrum ved hallen (det tredje) er i stykker. Generelt er toiletterne 

uhygiejniske – der står mange og meget upassende ting på dørene. 

Teknisk service er i gang med forskønnelse af toiletterne. Væggene er blevet malet. De 

mangler stadig dørene, men det bliver gjort.  Det foreslås, at eleverne deltager i rengøring 

som en præventiv og lærende foranstaltning og at elevrådet igen forsøger sig med 

kampagne.  

• Tilfredshed med kantinekortet.  

• Focacciaboller ønskes tilbage i kantinen  

Kantinespørgsmålet bliver taget på som et separat punkt senere.  

• Flere gårdvagter ønskes. Der er ofte hændelser, som kræver voksenhåndtering.  

Der er i alt 8 områder. De 6 områder er bemandet med en person på hver. I lille skolegård 

og kantineområdet (i middagspausen) er der altid to på. Det forsøges virkelig prioriteret at 

dække områderne med gårdvagter. Gårdvagter vikardækkes f.eks. ved sygdom. Men det 

kan selvfølgelig kikse enkelte gange. Forslag om at udstyre gårdvagter med en farvet vest, 

der gør dem mere synlige på områderne.   



• Flere gyngestativer ønskes 

• Der er lavet boldbanefordeling - Flere fodboldbaner ønskes 

• Meget korte svømmelektioner - 45 min. Der er ikke meget tid til svømning med 2 gange 

omklædning 

• Flere cykelstativer og parkeringspladser ønskes 

Det handler muligvis, om at alle gerne vil parkere deres cykel, hvor der er overvågning. 

Klavs undersøger med Teknisk Service, om der kan sættes flere kameraer op. Forslag om at 

årgangsinddele cykelstativerne. 

Kys og Kør bliver brugt til parkering om eftermiddagen og af svømmebussen, hvilket er 

uhensigtsmæssigt. 

I næste uge er der valg til børn-og ungebyrådet, og Asbjørn fra 9C er kandidat. 

 

4. Nyt fra personalet 

Der er nu valgt et forældreråd til SFO’en – 5 medlemmer. Der er et formelt samarbejde imellem 

skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.  

 

5. Bestyrelsen: Hvad hører I blandt forældre om skolen? (temperaturmåling) 

Hvad rører sig? Er der noget, der bør komme skoleledelsen for øre, som evt. kan imødegås, 

afmystificeres/tages hånd om, inden det vokser sig for stort.   

• Det bør være meget mere synligt og tydeligt, at Åben Skole er for alle i området og en 

anledning til at komme og se skolen og fornemme stemningen. 

• Det fylder for 0. klasses forældre, at der er så mange i klasserne, hhv. 28, 28 og 27. 

• Forældre virker bekymrede for klassesammenlægninger, når de kommer op i de ældre 

klasser. Det forlyder, at der er en god indskoling med god tilslutning og opbakning, men at 

mange forsvinder og skriver op på privatskole, i de ældre årgange. Der er kendskab til 

nogen, der har fravalgt skolen fra starten pga. denne frygt.  

Der meldes dog også om flere positive erfaringer fra klasse-sammenlægninger fra både 

forældre- og elevside.  

• Nogle 5. klassesforældre: Der er meget larm i undervisningen, manglende respekt for 

lærerne, omvendt racisme.  

• Bekymring for den sammenlagte 5. årgang. Der er tilført ressourcer i år, men hvad sker der, 

når ressourcerne forsvinder? 

• Toiletternes tilstand 

• Det hårde sprog både elever imellem og fra elever til lærere 

• Kommunikation eller mangel på samme fra skolen. 

• Dannelse og fastholdelse af et godt forældreråd 

• Erfaringer fra en 9. klasses elev: Corona har været hård ved klassefællesskabet, som på en 

måde er gået i stykker efterfølgende på trods af flere tiltag for at styrke og genetablere det. 

• Klistermærket ”Jeg har valgt Hasle Skole” på distriktets postkasser har/havde virkelig en 

god effekt. Flere af dem. 

• Også mange gode historier derude: musikprofil, mange ud af huset ture med eleverne. 

 

 

 



6. Tilbagemelding fra Forældre og Skole aftenen d. 23. sept. v. Sarah 

Oplæg fra Svend Brinkmann om fællesskab. Workshops: ”Den gode udskoling” og ”Samarbejde 

imellem skole og hjem” med bl.a. information om spændende alternativ planlægning af skole-hjem-

samtale nr.2 i skoleåret. 

 

7. Tilbagemelding og refleksion fra Læringssamtalen v. Sarah. Hvad hæfter formanden sig ved? 

Temaer: Professionel relationskompetence og AKT.  

Der blev kigget på videomateriale som datagrundlag med henblik på at undersøge, hvad vi skal 

udvikle på, hvad der virker og hvordan dette kan bredes ud til alle i forhold til de to temaer. 

 

8. Tilbagemelding på Åben Skole.  

• Meget kaotisk og superfedt på samme tid.  

• Især undervisningsdelen er rigtig god. Dejligt at få indblik i klassedynamikken i sine børns 

klasser.  

• Det efterfølgende med boderne gik lidt for meget op i salg af slik og kager. 

Efterlyser mere, hvor børnene kan prøve noget, og hvor det i højere grad er elevernes end 

forældres projekt. 

Der blev dog også givet udtryk for det modsatte indtryk af mange forskellige 

”oplevelsesboder”, som blev bestyret af eleverne selv.  

• Fra elevperspektiv i udskolingen: Undervisningsdelen var lidt stressende med hhv. 

læseprøve og fremlæggelser. 

• Markedet var meget trangt og ikke så hyggeligt og overskueligt, som det plejer.  

Der blev dog også argumenteret for det modsatte – at det var fint at man stod ud mod 

Herredsvej, hvor folk udefra kan se, der sker noget. Med nogle små justeringer af 

opstillingen, kunne det blive godt med den placering.  

Det kaotiske og fornemmelsen af at være mange på ikke så meget plads giver også en 

fantastisk følelse af at være en del af det samme store fællesskab.  

Pause  

Tema: Kommunikation  

9. Kl. 17.30 

Opfølgning på pkt. 5 fra sidste møde. Facebook som kommunikationsmiddel.  

Anders Møller fra B&U kommunikation deltog på bestyrelsesmødet. Anders kom med et kort oplæg 

om, hvorfor B&U anbefaler en FB-profil til skolerne – og besvarede spørgsmål vedr. GDPR og 

rettigheder ift. billeder 

 

Formål:  

At få gjort de glade forældre og medarbejdere til gode ambassadører for skolen.  

At få sat strøm til de gode budskaber/historier, så vi også kan fange 

opmærksomheden/engagementet hos forældre til kommende skolestartere.  

”I skal være den fest, som man bare har lyst til at være med til” 

Det er vigtigt at også følgerne er engagerede og liker og kommenterer. Det er med til at sprede 

budskaberne.  

Foreslår Åben Skole som Facebook begivenhed.  

Anbefaler også at komme på instagram, hvor de yngre kvinder befinder sig. 



 

Hvad hitter? 

Portrætter af dygtige lærere, personaler der har jubilæum/går på pension. 

Positive modfortællinger til evt. negative fortællinger om skolen.  

 

Forældrene ønsker at vide:  

• Eleverne trives godt på skolen 

• Skolen har dygtige lærere 

• Skolen lægger stor vægt på elevernes faglige og sociale udvikling 

• Skolen står for… og tilbyde… 

• Skolen er lokalområdet naturlige, åbne mødested  

 

Snak om og demonstration af ”situationsbilleder”, der ikke afslører elevers identitet.  

Min. ét opslag dagligt (det ideelle) helst midt på dagen. Hvis ikke daglige opslag, prioriter tirsdag-

torsdag (minus mandag og fredag) 

Indholdsformater: Beslut jer for et fast indholdsformat/ramme, f.eks. Sødalskolen – en lærer med et 

skilt med et dagens/ugens elevcitat.  

Brug f.eks. rammen fra slidet: ”Forældrene ønsker at vide”  

Der er faktisk ikke så mange skoler, der er på SoMe, så vi har en god chance for at blive ”Bedst i 

Vest”        

Forældres/SB-medlemmers deltagelse i SoMe arbejdet en god ide. Catrine og Tea inviteres således 

til næste redaktionsmøde med SoMe teamet.  

 

10. Kommunikationspolitikken. Politikken er vedlagt som bilag.  

I referatet fra sidste møde står: Kommunikation – forbedret kommunikationspolitik. Hvordan bliver 

skolen bedre til at formidle, hvad der foregår. 

Er der opmærksomhedspunkter, vi skal arbejde videre med? 

 

Punktet skydes til næste møde og kombineres med opfølgning på Facebook profilen. 

 

11. Evt. 

• Skolefoto: der udtrykkes utilfredshed med firmaet Odense Skolefoto. Billederne er af ringe 

kvalitet, der kan være en emsig stemning, når eleverne skal fotograferes.  

Der er lavet kontrakt for 3 år. Derefter kan vi entrere med et nyt firma, hvis vi ønsker det. 

• Hvad betyder den nye vedtagelse om max 26 elever i de små klasser for os? Dette gælder 

kun fra og med start af de kommende 0. klasser og får ikke indflydelse på de eksisterende 

indskolingsklasser på den måde at elevtallet så skal reduceres.  

• Vedr. 45 minutters lektion i svømning. Kan man forestille sig at lave det som halvårsfag 

med dobbeltlektioner i stedet? 

• Når der for de små er både idræt og musiksak på skemaet samme dag, er der mange ting at 

slæbe på. 

 


