
                            Hasle Skole, Herredsvej 15, 8210 Aarhus V 

Telefon: 8713 9410 

Mail:has@mbu.aarhus 
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde  

Torsdag d. 8. december 2022 kl 18.30 – 21.00 i personalerummet 

I anledning af at det er jul har vi bestilt en tapasanretning til alle. Derfor bliver mødet med en lidt kortere 

dagsorden, så der er tid til at snakke lidt med hinanden 

Tilstede: Iben Bøtker, Helle Servé, Irene Bak, Helle Sværke, Sarah Jost Sandberg, Catrine S Jespersen, Lone 

Grosen, Klavs Heltoft, Søren Marcussen, Asbjørn Longfors 9C 

Afbud fra: Benedicte Laursen (elevråd), Frida Nissen (elevråd), Berit Toft Hasselstrøm, Maiken Hansen, 

Amanda Ellermann Trans 

Referent: Marianne Sønderstrup 

1. Godkende dagsorden 

Ekstra lille punkt vedr. tilretning af ordensregler tilføjes. Ellers godkendt. 

 

2. Godkende referat 

Referatet fra 7/11-22 godkendt pr. mail. 

 

3. Nyt fra elevrådet junior/senior 

• Flere cykelstativer ønskes. Det er meget tæt pakket med cykler, som står hulter til bulter. 

Elevrådet har også tidligere fremsat dette ønske. Da blev området besigtiget af skolens 

ledelse og konstateret, at der egentlig er stativer nok, men at problemet opstår, fordi alle 

gerne vil parkere, hvor der er kameraovervågning. 

Der er igangsat opsætning af kameraer længere henne. 

Der skal være opmærksomhed på problemet, når arealet skal renoveres. Her er planen 

nemlig, at nogle af stativerne skal fjernes. 

• Den nye affaldssortering bliver ikke brugt korrekt ude i klasserne Kan man gøre noget for at 

optimere? 

• Elevrådet har haft besøge af lærer Mads Wessberg, som har fået til opgave at dekorere 

kantinen og elevrådet bliver involveret ift. ideudvikling. 

Der opfordres til at lave en fernisering/indvielse, når det er færdigt, så alle elever bliver 

opmærksomme på, hvem, hvad og hvorfor og dermed har større incitament til at passe 

godt på det.   

• Elevrådene bruger en del tid på julekonkurrencerne p.t. 

 



 

4. Nyt fra personalet 

Det pædagogiske personale har netop afsluttet et SLF-forløb (Stærkere Læringsfællesskaber), hvor 

man har arbejdet i interessegrupper omkring fagene. 

  

5. Nyt fra ledelsen - herunder det færdige høringssvar vedlægges som bilag 

• Der er ros og opbakning til skolens og bestyrelsens fælles høringssvar på Aarhus Kommunens 

spareforslag 2023-2026. Budgetforhandlingerne i byrådet er pt. udsat, så vi er ikke så meget 

klogere på, hvad der vil ske. 

• Rutsjebane i svømmehal – hvor er vi med det? 

Svømmeklubben er ikke interesseret i en rutsjebane. Den ville komme til at optage for meget 

plads og ville desuden være for omkostningsfuld. Konklusion: Projekt rutsjebane er nedlagt.  

• Skolen har fået 1,5 mio. kr. af de 6,2 mio., der er søgt i den dertil indrettede pulje fra Aarhus 

Kommune. Der skal også søges fonde. Men nu er vi i gang. 

Ankomstområdet, sti rundt om skolen og den lille skolegård vil blive prioriteret i nævnte 

rækkefølge  

 

Tilbagemelding fra bestyrelsen på følgende: 

- Zurface*, skal vi fortsætte ordningen? (se mere om Zurface via link nedenfor): 

Zurface er en renholdelse/hygiejne-foranstaltning, som skolen har deltaget i i et år på forsøgsbasis 

og uden omkostninger. Det er en automat med vådservietter til aftørring af flader. Den hænger i 

alle klasser og skal betjenes af elever, når den giver signal 2 gange dagligt.  Ordningen er blevet 

evalueret/diskuteret i MED, hvor det viser sig, at det bliver brugt meget forskelligt. Tendens til at 

det forstyrrer mere end det gavner. Meldingen fra lærerne er, at den i starten ellers ihærdige 

indsats er gået lidt i stå. Meningen er, at brugte servietter skal genanvendes efter indsamling i de 

særlige affaldsspande. Men alt andet havner også deri, og genanvendelse er derfor ikke mulig.  Ikke 

godt for miljøet, da de indeholder plastik. Man kan være nervøs for at udgiften til Zurface kommer 

til at udhule rengøringsbudgettet, og at der således skal spares på rengøringen. Konklusion: SB 

bakker ledelsen op i at droppe Zurface-ordningen. 

- Elevtoiletter ved hovedindgangen og den videre proces: 

Toiletterne er blevet besigtiget, og vi har fået bevilget halvdelen af udgiften til 

ombygning/renovering. Projektet er nu i gang. Der foreligger tegninger. Personaletoilettet 

nedlægges, og der vil således blive plads til i alt 12 kabiner. Håndvaske placeres uden for kabinerne. 

Væsentlig opgradering fra de nuværende to. Det er endnu ikke besluttet, hvordan toiletterne skal 

opdeles – kønsopdelt eller en kabine pr. klasse. 

- Trafikbesigtigelsen fra 15. marts 2021 vedlægges.  

I den tidligere skolebestyrelse har emnet været vendt flere gange, men den nye bestyrelse har ikke 

set referatet, som derfor bliver omdelt med en kort mundtlig brush-up af, hvor vi står. De nye SB-

medlemmer læser referatet og melder på et kommende møde tilbage, om der er noget, vi sammen 

skal følge op på. 

- Mulige kantinetanker – hvad tænker bestyrelsen? 

Dagtilbud Hasle har tanker om at etablere et storkøkken på den gamle Frydenlundskole, hvorfra 

der kan produceres og distribueres mad til børn i skole og dagtilbud. Idéen er, at Dagtilbuddet står 

for driften, og skolens elever vil kunne købe sig ind i ordningen.  



Projektet er i sin spæde start, og måske bliver det ikke til virkelighed, men SB bakker op om idéen 

og kan se positive perspektiver i den. 

Tema: Kommunikation (dette team skal vi gerne afrunde)  

1. Skal vi revidere/tilføje SoMe til kommunikationspolitikken? 
Punktet udløser en længere snak om værdier omkring kommunikation. Der er et ønske i SB om 
at involvere sig mere i konkretiseringen af en kommunikationspolitik Dette foreslås bearbejdet 
på et senere møde, evt.  en længere temadag, hvor der er mulighed for at komme i dybden 
med temaet. 
For nuværende besluttes det at tilføje til den eksisterende politik, at vi har fået både Facebook 
og Instagram profil. 

2. FB og ekstra ressource. Hvordan vil vi arbejde videre med FB? 

Heidi fra administrationen er kommet med i SoMe gruppen sammen med Lone, Jonathan og 

Ibrahim. Gruppen forsøger at arbejde i formater, som vi er blevet anbefalet. Jonathan og 

Ibrahim arbejder i et matematikfagligt format. Lone og Heidi er ved at fastlægge deres format. 

Det er Heidi, som administrerer og opdaterer Instagram-profilen, som får meget ros. Det 

diskuteres, hvordan vi udbreder det og får mere end de nuværende 89 følgere. Der kan evt. 

sættes plakater op, der opfordrer til at følge profilen. SB-medlemmer kan møde fysisk op f.eks. 

ved skoledagens afslutning og ”fange forældre ind”.  

3. Tilretning af ordensregler (til information) 

Der er lavet tilføjelser/konsekvensretninger i ordensreglerne, så de passer med virkeligheden 

vedr. ekstra tilsyn på området foran svømmehallen og området imellem gymnastiksal og 

Herredsvej (gamle lille p-plads). Disse områder er taget i brug til frikvartersarealer, eftersom vi 

har fået flere elever.  

4. Mobiltelefoner og smartwatches – se ordensregler. Et ønske om at bestyrelsen siger deres 

holdning, som vi tager med i det videre arbejde sammen med personalet 

Generel opfordring fra SB til at stramme op på mobil og smartwatch regler. Udbredt holdning 

blandt forældrerepræsentanterne til, at de skal fylde meget mindre i skoletiden – både i 

undervisning og frikvarterer. De forstyrrer og tager fokus fra det primære formål med at gå i 

skole. Der blev fremsat ønske om, at der som minimum bliver lavet differentierede regler 

årgangene imellem – især en mere tydelig politik i indskolingen.  

Ledelsen udfordrer synspunktet. Hvis man skal lære at bruge mobilen fornuftigt, skal man have 

nogen at reflektere og diskutere det med.  

Ledelsen tager alle input med i det videre arbejde sammen med personalet. 

5. Tilbageløb til forældre om bestyrelsesarbejdet. Vi har iværksat en metode – skal der flere aftaler 

til? 

SB holder fast i beslutningen om at skrive ud til alle forældre på Aula efter hvert møde med et 

par highlights og henvisning til referatet.  

Catrine skriver highlights fra dette møde og sender til Marianne. 

 

*Zurface: 

Introduktion til personalet 

https://vimeo.com/618850708/ee48afc6db 

Introduktion til daglig rutine: 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F618850708%2Fee48afc6db&data=04%7C01%7CLogro%40aarhus.dk%7C16cbe58af0064c7495eb08d9ae55a0a3%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C1%7C637732505096140198%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=XgqDZYftXJzSFNfRplz1T5Lz8CF%2B0M%2FKft%2FwXeW%2FVGc%3D&reserved=0


https://vimeo.com/599348080/42e964c292 

 Hvorfor Zurface-løsningen? 

https://vimeo.com/598866176/a18485d42b 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F599348080%2F42e964c292&data=04%7C01%7CLogro%40aarhus.dk%7C16cbe58af0064c7495eb08d9ae55a0a3%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C1%7C637732505096140198%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=m3thObNl11vFBAhkoCDLQv9Nn%2B7XYo2TVlXcDPTIxKA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F598866176%2Fa18485d42b&data=04%7C01%7CLogro%40aarhus.dk%7C16cbe58af0064c7495eb08d9ae55a0a3%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C1%7C637732505096160191%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=LdD7dXNtvSG1e9ZExt0220S6QXV3u%2FA6niIx3pVzj%2BA%3D&reserved=0

