
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole  

 

Dato og tidspunkt: Tirsdag den 14.juni 2016, Kl. 18.00-19.00 med efterfølgende spisning. 

Deltagere: Lars Krull, Henriette Charlotte Nikolajsen, Allan Huus, Jill B. Larsen, Tine Salomonsen, Kim Nygaard, 
Vibeke Knøsgaard, Dorte Saugstrup, Henrik Bundgaard Kjær, Michael Sørensen, Katja Kjær Rask, Lotte 
Fischer Danielsen, Søren De Lasson, Marie Kellmer, Emilie Bech. 

 

Suppleanter:  Sofie Dahl Nordlund, Christian Bak 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Katja Kjær Rask, Michael Sørensen 

Afbud:    

Næste møde:  24.august 2016   

 

 

 

 

 

   
 
 



 

 

 Hvad handler punktet om Hvem Uddybning 
 

Beslutning 

B 1. Godkendelse af referat MS   

O 2. Orientering ved formanden. 
–Nyt fra FRO 

LK Godt møde med 
FRO hvor der blev 
drøftet fælles ledelse. 
Det er vigtigt med et 
stærkt "Hvorfor". 

 



 

 

O 3. Orientering ved skolens ledelse. 
- Fælles ledelse  
- Min Uddannelse. Krav til lærere og 

pædagoger 
- Opfølgning på ”behovssamtaler” 
- Skolefest 

MSØ 
KR 

 -Vi har netop været til fælles møde for alle ledelser i Aalborg. Vi 
mangler det store HVORFOR samt en strukturramme. 
 
Til ”Min uddannelse” er der fremadrettet tilknyttet Gyldendal.  
Der er stillet krav til lærerne om FFM i alle fag og i alle 
undervisningsforløb, samt læringsmål i ét fag, der vil dryppe ned i 
elevplanen.  
Vi er i proces. Der er meget nyt og vi har brug for arbejdsro. 
 
Skolebestyrelsen er bekymret for om arbejdet med 
Læringsplatformen er en tidsrøver og appellerer til at lærerne bruger 
deres tid i undervisningen og til forberedelse. 
 
Behovssamtaler/ skole-hjemsamtaler; 
Tilbagemeldinger fra både medarbejdere og forældre. Disse har 
givet anledning til overvejelser og der kommer en fælles udmelding 
fra skoleledelsen. 
 

Skolefest; dejlig aften. Tidspunktet drøftes især grundet 
udskolingens placering af prøver.  
Der ønskes en mere ensartet kommunikation, således at 
forældrene er bedre informeret. 
 



 

 

 4. Orientering elevrådet.    

 5. Dato for første møde i det nye skoleår LK  24.august  

 6. Evt.   

 

-Spørgsmål til frugtordning i DUS.  
Skolen vil gerne bruge ressourcerne i DUS til børnene og ikke til at 
administrere frugt.  
-Skoleboden har fået en tillægsbevilling på 48.000,- så vi kan få 
renoveret vores skolebod med alt hvad det indebærer. 
Skolen har for få midler købt en skaterbane, der vil være til glæde 
for alle elever på skolen. 

     

     

 Beslutninger B  

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D  

 Refleksionspunkter – kreativitet R  

 Orienteringspunkter O  

 

 


