
                            Hasle Skole, Herredsvej 15, 8210 Aarhus V 

Telefon: 8713 9410 

Mail:has@mbu.aarhus 
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde  

Mandag d. 7. november 2022 kl. 16.30 – 19.00 i personalerummet 

Der vil være en sandwich fra skolens kantine til mødet 

 

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

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

Amanda Ellermann Trans (fra 17:00) 

Afbud fra: Thea Mukai og Maiken N Hansen 

Referent: Marianne Sønderstrup 

1. Godkende dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra 28.09.2022 

Godkendt 

Det besluttes, at vi fremover forsøger os med online godkendelse af referatet umiddelbart efter, 

det er sendt rundt. Således kan det komme hurtigere på hjemmesiden.  

 

3. Nyt fra elevrådet v. Benedicte og Frida 

Fra junior elevrådet: 

• God idé med veste til gårdvagter for større synlighed 

Lone tager forslaget med på næste MED møde (december) til præsentation for personalet. 

• Ny skiltning på multibanerne ønskes. 

• Madkundskab et år tidligere – allerede fra 5. klasse 

Kommentar fra Iben: Som alternativ til madkundskab som fag på 5. årgang kan man 

undersøge muligheden for MADlejr på 5. årgang.  

• Problemer med at høre klokken på den nye p-plads ud mod Herredsvej.  

Skolens kommentar: Området er et midlertidigt udeareal. Efter vinterferien bliver det igen 

til p-plads. 

• Ekstra gangvagt ved kantinen ønskes. De store snyder foran. 

• Forslag om anderledes dag - Rekorddag på skolen 

 

 

https://madlejr.dk/


Fra senior elevrådet: 

• Ønske om at inddrage 3. klasses huset til lektiecafe/værested for de store i skoletiden indtil 

det skal bruges af 3. klasser i SFO-tiden. 

• Hegn rundt om multibanen med kunstgræs ønskes, da bolde ofte ryger væk. 

• Hvad sker der med sidste års elevforslag til gruppe-arbejdsrum ved kantinen? 

Skolen svarer, at det bestemt ikke er glemt, men at det p.t. er en udfordring at honorere 

ønsket rent økonomisk. Derudover ønskes det tænkt ind i en større helhed. 

 

4. Nyt fra personalet v. Irene og Helle 

• Social kapital-målingen har netop pågået, men et resultat forelægger endnu ikke. 

• 9. klasserne laver lige nu projektopgave, hvor de arbejder i grupper på tværs af klasserne. 

Det overordnede tema er ”Vendepunkter”  

 

5. Nyt fra ledelsen 

• Ift. vandrutsjebanen, har tidligere formand for SB aldrig fået svar retur på sine 

forespørgsler til svømmeklubben. Det foreslås, at der findes ud af, hvad en sådan koster og 

hvem der skal rettes henvendelse til for evt. tilladelse til opsætning. 

• Skoleindskrivning i sidste uge: Der kom kun 7 børn med forældre. Enten skal den dag 

nedlægges eller gentænkes. Her blev de tidligere efterspurgte klistermærker udleveret.  

• Forskellige input fra SB: Det skal evt. kommunikeres anderledes ud, så det bliver tydeligt, at 

det i børnehøjde kan være en vigtig og givende oplevelse. Hvis der skal arbejdes videre med 

gentænkningen, skal det have et selvstændigt punkt på et fremtidigt SB-møde. 

• Svømning halvårligt kan først tages med i overvejelserne, når næste skoleår skal 

planlægges. 

• Udearealer: De planer, vi har på tegnebrættet, er heldigvis ikke en del af sparekataloget. Vi 

venter stadig svar på vores ansøgning på 6 mio. af de 25 mio. kr., der er i puljen.  

• Vi har fået besigtiget vores toiletter. Der er gennem Ramasjang lavet en aftale med en 

kunstner, som kommer den 17/11 for at dekorere væggene ved toiletterne i kælderen 

under hallen med et naturtema. 

• Vores byggeri kører efter planen. 

• Vi har et samarbejde kørende på tværs af magistrater – med Ung i Aarhus og 

Socialforvaltningen. Et forsøg på at lave en fælles strategi/indsats for de af vores elever, der 

bevæger sig lidt ”på kanten” i fritiden.  

• Hasle Skoles interne forretningsudvalg FU arbejder lige nu med skolens traditioner 

foranlediget af mange nye medarbejdere på skolen. Der arbejdes med synliggørelse og evt. 

gentænkning af nogle af traditionerne.  

• Lone var med til forældrekaffe i en af Dagtilbud Hasle institutionen Rend og Hop for at 

skabe kontakt til vore potentielle kunder. I næste uge er der desuden et møde imellem 

Lone og Søren og de pæd. ledere i Dagtilbuddet 

 

6. Skolefoto – kort oplæg fra Helle Sverke 

Punktet er foranlediget af en utilfredshed, der blev bragt op på sidste møde. Her var Helle Sværke 

ikke til stede, men med børn på to forskellige skoler har hun erfaring med flere forskellige 

skolefotofirmaer og har oplevet at standarden er nogenlunde den samme over hele linjen. 

Administrationen melder også, at mængden af tilfredse/utilfredse forældre er mere eller mindre 



konstant uanset fotofirma. Der blev utrykt undren/frustration over leveringsgebyret. Generelt 

opfordrer administrationen til at kontakte fotofirmaet direkte ved diverse utilfredsheder og huske 

på, at billedbestilling er ganske frivillig. Det er et tilbud i forbindelse med, at skolen skal have 

fotograferet til internt brug. Den største utilfredshed viste sig at være med omfotograferingen, som 

kiksede for mange, fordi det ikke var tydeligt, hvem der havde ansvaret – Odense Skolefoto, 

forældre, lærer, administration? Det bringes videre til administrationen, at kommunikation herom 

bliver præciseret fremover.  

 

7. Tilbagemelding fra Borgermøde d. 27. okt 22 om den trafikale situation ved Herredsvej v. Sarah, 

Thea og Lone 

Mange meninger og ønsker blev luftet – nogle også modsatrettede. Men der blev oplevet 

lydhørhed, og de forskellige ønsker bliver taget med videre til Teknik og Miljø. Der blev fremlagt en 

løsning med ændring af tidsintervallet for lysskift i krydset ved Herredsvej/Ringvejen.  

Som skole tænker vi i, om det kan gøre en forskel at ændre mødetidspunktet for vores elever. 

Første prioritet må være at få ændret tilgængeligheden af tunnelen, der er ved stien ind til 

Trillegården, og som går under Herredsvej. Der er kun trapper.  

Jf. det møde, som Lone og Iben tidligere på året har haft med konsulent fra forvaltningen, er der 

stillet en arbejdstid på ca. 1 år i sigte, før der bliver handlet på nogle af de tiltag, der dengang blev 

udtrykt ønske om. Lone forsøger at få denne konsulent i tale inden næste møde for at fremskynde 

processen. 

 

8. Høringssvar om budgetforliget. 

Børn og unge skal spare 91 mio. kr. i 2023 og 110 mio. pr. år i 2024-26.Der er kommet et brutto 

sparekatalog, hvor Lone gennemgår de foreslåede områder på skole- og SFO-delen. Uddrag af 

forslag: ændring af klassekvotient fra 7-8 elever i specialklasser, besparelse på befordring af elever i 

taxa, besparelse på SFO, lukning af Sahl, lukning af CFL – Center for Læring 

Skolen afventer svar fra skolelederforening, lærerforening og BUPL, før de vender sparekataloget i 

MED, hvor et høringssvar fra skolen forfattes. Men har SB reaktioner på kataloget? Vil SB lave et 

høringssvar? Hvor skal opmærksomheden rettes? 

Det er nært foreliggende at fokusere på SFO besparelser. For vores klientel har det store 

konsekvenser, at forældrebetalingen hæves med 56 kr. pr. /måned. Mange vil ikke have råd, og der 

bliver færre personaler til at passe dem, der er.  

 

Tema: At besparelserne i høj grad rammer de mest sårbare og udsatte børn.  

Tema: Lejrskole. Hvis Sahl lukker, hvad sker der så med lejrskole generelt. Udgår den? 

Tema: Undervisningens kvalitet, hvis CFL lukkes  

Tema: vi fortsætter tema om kommunikationsstrategi (bilag til mødet er igen skolens politik) 

9. Facebook udvalget, der består af Thea, Catrine, Lone desuden Ibrahim og Jonathan (lærere), 

afholdt møde med Anders Møller fra Kommunikationsafdelingen i B&U torsdag d. 3 nov.  

FB skal understøtte ejenskoleandel.  

På mødet ser vi på, hvordan FB kan udvikles og stå stærkere for såvel kommende forældre som 

nuværende forældre på skolen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Tilbagemelding fra mødet: 

• Anders Møller gjorde klart, hvad man som skole kan bruge ham til. Snak om hvad FB 

skal/ikke skal indeholde. 

• Snak om og kig på billeder. Hvad er ”go” og ”no go”? 

• Etablering af faste formater til afprøvning – 2-3 stykker.  

Foreslåede formater:  

o ”Vidste du at…” med fokus på ny info, gode historier og modfortællinger til de knap 

så gode historier, der evt. huserer.  

o Fokus på matematik.  

o Portrætter af børn og personale 

• Snak om hvordan fb siden kan blive energifyldt. Den skal være aktiv – ellers kan vi lige så godt ikke 

have den.  

• Historier må ikke blive for gamle. Det skal være aktuelle nyheder, og arbejdsgangene skal 

optimeres og være lidt mere smooth. Det overvejes at inddrage administrationen.  

• Thea har lavet årshjul med idéer til opslag.  

• Forslag om at bruge info fra rapporter med data om Hasle Skole. Hvordan klarer vores elever sig 

etc.? 

 

10. Hvordan gør vi bestyrelsens arbejde mere synligt for hele forældregruppen? 

Opslag med highlights på Aula efter SB møder. Sarah gjorde det efter sidste møde. Hvert SB-møde 

sluttes således af med at finde et punkt fra møder, der skal highlightes.  

Dette highlight lægges på Aula sammen med en kommentar om, at det seneste referat nu er 

tilgængeligt på hjemmesiden.  

Kommunikere til forældregruppen, at der faktisk sker noget og bliver taget hånd om vigtige emner, 

men at sagsgange ofte er langvarige.  

Forslag om at SB er mere fysisk synlige ved f.eks. Åben Skole, første skoledag, forældremøder, 

forårskoncert. Det skal dog forberedes i god tid.  

Dagens highlight: Ramasjang kommer og maler i kælderen! Catrine sender formulering til 

Marianne, som lægger det på Aula samtidig med info om næste referat på hjemmesiden. 

 

11. Skal kommunikationspolitikken revideres? 

Udsættes til næste møde  

 

12. Aftale om kommende møde – juleafslutning, hvordan 

VI starter kl. 18 den 8. dec.  – holder møde en times tid, hvorefter der vil være en let anretning.  

 

13. Evt. 

Begyndende planlægning af skolens næste jubilæum. 

  


