
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 5.okt 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, Michael Sørensen, Katja Kjær Rask, Søren De Lasson, Marie Kellmer, 
Emilie Bech. 

 

Suppleanter:  Sofie Dahl Nordlund, Christian Bak 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Katja Kjær Rask, Michael Sørensen 

Afbud:   Anne Oppelstrup, Lotte Fischer Danielsen  

Næste møde:  16.november   

   
 
 

 Hvad handler punktet om Hvem Uddybning 
 

Beslutning 

B 1. Godkendelse af referat LK  Godkendt 

O 2. Orientering ved formanden 
- FRO 

LK  - Temaet på FRO møderne har været inklusionsmidler og 
fordeling af disse. 



 

 

- Formanden var på skolen den 7.september for at lave et 
oplæg om kommunikation til det pædagogiske personale. 
Dette var en stor succes 

 

O 3. Orientering ved skolens ledelse 
- Boden 
- Streetbane (ansøgning) 
- Klimamåling 
- Besparelse 
- Transport til skole 
- Økonomi 

  - Boden er oppe at køre med en stor omsætning, men endnu 
ikke det store overskud. Målet er at boden kører rundt 
økonomisk, hvilket er en udfordring i sig selv. 

- Der er lavet en stor ansøgning om at få forbedret vores 
asfaltbane øst for skolen. Ønsket er en street-basket-bane. 

- I den kommende tid kommer der klimamåling og 
undersøgelse af det fysiske arbejdsmiljø for alle medarbejder.  

- Midlerne til inklusion, der for et par år siden blev lagt ud til 
skolerne, trækkes tilbage igen. Hvad det konkret kommer til 
at betyde ved vi endnu ikke. Når vi kender de konkrete 
konsekvenser har skolebestyrelsen intentioner om at handle.  

- Der er kontakt til Trafik & Veje ift. forbedring af 
afsætningsmuligheder. Målet er stadig at passe på vores 
elever, når de bevæger sig til og fra skole. 

- Plan for skolens økonomi er fremlagt for forvaltningen og der 
er fuld opbakning.  

 

O 4. Orientering v. Ungeråd (formand og 
næstformand) 

  - Ungerådet arranger "knækcancer" på onsdag den 
12.oktober. Et stort og flot arrangement, hvor vi opfordrer alle 
omkring skolen til at deltage. 

D+
R 

5. Trivselsmåling. (se vedhæftede) MSØ Ledelsen har 
klargjort 6. punkter 
som ledelsen peger 
på som relevante i 
forhold til opfølgning 

Fremlæggelse af forslag til indsatsområder. 
Der sættes fokus på flg:  
 

- Toiletternes hygiejnetilstand. 
- Elevernes beskrivelse af medarbejderes fremmøde til tiden. 
- Ro og orden i timerne. 
-  

Ungerådet vil drøfte hvorfor nogle elever har ondt i hovedet og 
maven "nogle gange". 



 

 

Bestyrelsens kommentar til målingen er overordnet at den ser flot 
ud. 

     

     

 Evt. 

- Dato for årsrapport 
- Skole-hjem samtaler. 

   

- Årsberetning bliver den 23. Januar 2017  
- En drøftelse af fordele og ulemper ved skole-hjem samtaler 

og behovssamtaler. Måden hvorpå vi arbejder med dette er 
beskrevet i ”Sådan gør vi”, der kan findes på vores 
hjemmeside. 

 Beslutninger B  

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D  

 Refleksionspunkter – kreativitet R  

 Orienteringspunkter O  

 

 


