
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 10.februar 2016, Kl. 17.00-19.00   

Deltagere: Lars Krull, Henriette Charlotte Nikolajsen, Allan Huus, Jill B. Larsen, Tine Salomonsen, Vibeke 
Knøsgaard, Kim Nygaard, Dorte Saugstrup, Henrik Bundgaard Kjær, Michael Sørensen, Katja Kjær Rask, 
Lotte Fischer Danielsen, Birgit Jensen, Elevrådsrepræsentanter (Emilie & Marie) 

 

Suppleanter:  Sofie Dahl Nordlund, Christian Bak 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Birgit Jensen/Lotte Fischer Danielsen 

Afbud:   Michael Sørensen, Henriette Nikolajsen, Kim Nygaard 

Næste møde:  9.marts 2016   

   

 

 

 Hvad handler punktet om 
 

Hvem Uddybning 
 
 

Beslutning 
 

B 1. Godkendelse af referat KR  Godkendt. Referatet sendes til skolebestyrelsen, 
samtidig med det lægges ud på Skoleporten. 
 

O 
 

2. Orientering ved formanden 
 

LK  LK deltog i et møde om OLP fredag d.5.februar. 
Skolebestyrelsen bliver orienteret herom på et senere 
møde. 
Beslutningen om forkortelse af elevernes skoledag har 
Skoleudvalget udsendt procedure for. Denne medsendes 
referatet.  



 

Det er desværre ikke en løsning, vi selv kan beslutte, men en 
dispensation der i givet fald skal ansøges hos skolechefen. 

O 3. Orientering ved skolens ledelse og 
elevrådrådsrpræsentanterne 
 

KR   

 
Michael vender tilbage i løbet af uge 9.  
Vi indskriver 76 elever til kommende 0.årgang.  
Kommende 7.årgang er orienteret om klassedannelsen til 
næste skoleår.  
Elevrådet arbejder på et projekt med en pænere og renere 
udskoling; venskabsklasearrangement og Rynkebyløbet d. 
18.marts. 

O+R 4. Opsamling på årsberetning KR 
LK 

Essens af de 
gule sedler fra 
årsberetningen 
præsenteres.  
Ligeledes 
evalueres på 
form og 
indhold af 
selve aftenen. 

Der skal informeres og indkaldes på en anden måde. 
F.eks. med en direkte mail til forældre, samt en uddybet 
dagsorden, så det er tydeligt, hvad der foregår på 
aftenen.  
Responsen på aftenen var, at det var et rigtigt godt 
arrangement.  
 
Fremtidige arbejdspunkter i skolebestyrelsen: 
 
-form og indhold skal gentages næste år, men der skal 

reklameres mere. Der kan evt. reklameres for arrangementet 

på efterårets forældremøder, laves små videoklip mv. 
- skole/hjemsamarbejde 
- lektiecafe/lektiehjælp 

B 5. Budget KR Budget 2016 
præsenteres – 
pædagogiske 
konsekvenser 
af prioriteringer 
vil være i 
fokus.  

I fordelingen af ressourcerne i budget 2016 er der omfordelt, 
så fagteamene har en større andel af ressourcerne end 
årgangsteamene. Dette skal gerne give fagteamene større 
mulighed for at investere med den faglige progression for 
øje.  
 
Budgettet tages på dagsordenen på næste møde til 
uddybende kommentarer og spørgsmål.  

O 6. Skolebestyrelsesvalg LK 
KR 

Orientering om 
tidsplan og 
proces. 

Valget bekendtgøres i uge 7. 
Valgbestyrelsen består af Katja, Jill og Lars. 
De tre på valg er Henriette, Tine og Lars. 
Valgmøde 5.april kl. 19.00 efter skolebestyrelsesmødet. 
Sidste frist på opstilling 15.april. 
Valgmøde med opstillingsrækkefølge 19.april kl. 19.00. 



 

 7. Evt. Alle  I.a.b. 

 8.     

 Beslutninger B 

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 

 Orienteringspunkter O 
 

 


