
 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 28.oktober 2015, Kl. 17.00-19.00   

Deltagere: Lars Krull, Henriette Charlotte Nikolajsen, Allan Huus, Jill B. Larsen, Tine Salomonsen, Merete Hoffmann, 
Kim Nygaard, Dorte Saugstrup, Henrik Bundgaard Kjær, Michael Sørensen, Katja Kjær Rask, Lotte 
Fischer Danielsen, Birgit Jensen, Kasper 8. klasse, Anne Sofie 8.klasse 

 

Suppleanter:  Pia Holm, Sofie Dahl Nordlund, Christian Bak 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Katja Kjær Rask, Michael Sørensen 

Afbud:    

Næste møde:  9.december 2015   

   
 
 

 Hvad handler punktet om 
 

Hvem Uddybning 
 
 

Beslutning 
 

B 1. Godkendelse af referat MS  Referat godkendt 
 

O 
B 

2. Orientering ved formanden 
Dato for Årsberetning (forældremøde) 

LK  Ingen henvendelser fra forældre, arrangementet Knæk 
Cancer var en kæmpe succes og danner grobund for en 
rigtig god tradition.  
Årsberetningsmøde bliver den 25.januar 2016. Invitation til 
dette arrangement tilgår senere. 
 



 

 

O 3. Orientering ved skolens ledelse. 
-Førstehjælp for elever og medarbejdere 
-Ansættelse af inklusionsmedarbejder 
-Status på lærere og pædagogers 
arbejdstid. 
- Trafiksituationen (Hvad og hvorledes) 
 
 

MSØ 
KR 

  

 
-Førstehjælp; vi er i gang med et godt rul.  
-Ansættelse af inklusionsmedarbejder; Joan er fastansat som 
inklusionsmedarbejder.  
-Status på arbejdstid; drøftelse i lærergruppen om hvorvidt 
der ønskes differentieret forberedelsestid. Ledelsen 
bestræber sig på at være tydelig i at vores vilkår er som de 
er - og at vi er nødt til at udvikle os indenfor rammen. 
-Trafiksituationen; ledelsen gennemfører tiltag, der involverer 
flere morgener i december, hvor vi som ledelse modtager 
ved de områder hvor der ikke må parkeres.  
-Nationaletest. På Gl .Hasseris Skole er både de 
obligatoriske Samt de frivillige test, obligatoriske. Vi tager et 
nyt redskab i brug, beregneren. Ved at bruge beregneren 
kan vi måle på progression i stedet for standpunkter, hvilket 
giver rigtig god mening.  
-Team forskønnelse arbejder på højtryk med at renovere 
gange med streetart. Der bliver ligeledes arbejdet på 
udeområder hvor buske er blevet klippet ned.  
 

DRB 4. Trivselsmåling og resultaterne heri.  

 
 Bestyrelsen 

drøfter det 
fremsendte 
materiale og 
beslutter 
hvordan vi 
arbejder videre 
med målingen 

 

-Gl. Hasseris Skole lægger generelt over såvel lands- som 

kommunegennemsnittet. Det er vi stolte over. Men naturligvis 
arbejder vi videre med trivsel, ro, faglighed og adfærd 
således at vi sikrer at ALLE børn oplever at have det godt, 
være fagligt med og være tryg. Bestyrelsen er nysgerrig på 
hvorledes der fremadrettet arbejdes med trivsel og ønsker 
gerne dette som et af deres "tilsynsområder". 
 
 

 
O 5. Evt. Alle   

 6.     



 

 7.     

 8.     

 Beslutninger B 

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 

 Orienteringspunkter O 
 

 


