
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 24.august 2016, Kl. 17.00-19.00. 

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

 

Suppleanter:  Sofie Dahl Nordlund, Christian Bak 

Mødeleder: Michael Sørensen 

Referent:   Katja Kjær Rask, Michael Sørensen 

Afbud:    

Næste møde:     

   
 
 

 Hvad handler punktet om Hvem Uddybning 
 

Beslutning 

B 1. Godkendelse af referat MSØ  Godkendt 

O 2. Skolens ledelse foreslår følgende dagsorden: MSØ  Dagsorden godkendt 



 

 

OB 3. Velkommen til nye medlemmer og 
konstituering af bestyrelsen 
 

MSØ  Lars Krull er blevet genvalgt som formand for bestyrelsen 
Jill B. Larsen er genvalgt som næstformand. 
Et stort tillykke til begge. 
Præsentation af alle medlemmer i bestyrelsen og en varm velkomst 
til det nye medlem, Anne Oppelstrup. 
 

 O 4. Skolebestyrelsens arbejde LK  Formanden gennemgik hvad der er bestyrelsens arbejde og hvad 
der ikke er. En rammesættelse af bestyrelsens arbejde hvor 
ordentlighed er i højsædet og hvor punkter altid følges op af et 
stærkt "hvorfor". 
 

B 5. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for året    LK  Alle datoer for året er lagt ind  

RB 6. Kørsel til skole (henvendelse fra forældre) MSØ  Det er desværre stadig problemer med afsætning af elever mellem 
7.30-8.00. Der indskærpes endnu engang, at skolen opfordrer alle 
forældre til at afsætte elever ved KFUM.  
Til info skal der nævnes at det er ulovligt at standse på Mester Eriks 
Vej mellem 7-9. 
Bestyrelsen vil arbejde for at mindske trafikgenerne. Et af tiltagene 
bliver en debat på Facebook, ligesom politiet har tilkendegivet at de 
vil være synlige i morgenbilledet på udvalgte dage. 
Ledelsen orienterer om reglerne på de kommende forældremøder. 

R 7. Reklamefinansieret legeplads? KR  -Reflektion over mulighed for at inddrage reklamer I skolens fysiske 
rum.  Ingen beslutning taget 



 

 

 Evt.   -Fællesledelse i skolevæsenet bliver ikke til noget i denne omgang. 
Derfor fortsætter skolens ledelse som hidtil.  
 

-Opfordring til skolestart i 0. Klasserne. Bla. Projekt "barnets første 4 
uger" hvor struktur er i højsædet.  
 
-Vi havde en drøftelse udenfor dagsorden om klassestørrelser på 
mellemtrinnet, hvor vi har mindre lokaler. Skoleledelsen kontakter 
forvaltningen med henblik på at komme på renoveringsplanenen for 
kommunen. 
 
-Drøftelse af placering af køleskabe på mellemtrinnet. 
 

Punkter til næste gang:  
- Trivselsmålingen. 
- Beslutning for eller imod reklamefinansiering af fysiske rammer I 
skolen 
 

 Beslutninger B  

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D  

 Refleksionspunkter – kreativitet R  

 Orienteringspunkter O  

 

 


