
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 16.november 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: Lars Krull 

Referent:   Katja Kjær Rask, Michael Sørensen 

Afbud:   Marie Kellmer, Emilie Bak 

Næste møde:  14.december   

   
 
 

 Hvad handler punktet om 
 

Hvem Uddybning 
 
 

Beslutning 
 

B 1. Godkendelse af referat LK  - Godkendt 

O 2. Orientering ved formanden 
- FRO. 

LK  - Formanden er gået ind i arbejdet med at skaffe en ny 
legeplads. Der vil blive kommunikeret om dette til 
skoleforvaltningen.  

- Positive tilbagemeldinger om skolen. 

O 3. Orientering ved elevrådet 
– Opfølgning på ”Knæk Cancer” 

  - "Knæk Cancer" holdet fra Gl. Hasseris Skole har overrakt kr. 
26.985,- Til kræftens bekæmpelse. Et fantastisk resultat og 



 

et super flot arbejde af de 20 elever i elevrådet og skolens 
viceskoleleder.  Vi er alle stolte. 

 

O - Orientering ved skolens ledelse 
- Henvendelse fra ”21Søndag” 
- Generelt  
- Skolebod. 
- Opfølgning på Trivselsmåling.  
- Økonomi. 
- Vinterforanstaltninger 
- Inklusionsmidler 
- Klimamåling 
- Skolebod 
- Streetbasketbane 
- Teamdage 
- Konkret hændelse på 9.årg 

  - Henvendelse; Tirsdag d. 22/11 kommer DR og filmer til 
21Søndag og filmer. Temaet omhandler skoler med 
henholdsvis lav og høj andel af to-sprogede elever. Lærere 
fra team 8, elever fra 8.årgang, skoleleder og 
skolebestyrelsesformand interviewes. 

- Generelt; Vi oplever at vores skole kører rigtig godt. Der er 
god ro, tonen er god og vores omdømme er godt. 
Henvendelser er gode og ordentlig og vidner om at skolens 
medarbejdere anerkendes for deres store arbejde. 

- Trivselsmålingen; rigtig flot rapport overordnet set. Der er 
naturligvis områder vi skal blive bedre til - toiletter (der 
kommer to nye i indskolingen, der allerede er ved at blive 
bygget og medarbejdere har fokus på dette, men ret beset er 
det forældrenes opgave at sikre at deres børn ved hvorledes 
man benytter et toiletter), lærere der i elevernes optik ikke 
møder til tiden (dette drøfter lærerne med eleverne og er 
samtidig bevidste om at være punktlige) samt uro i timerne 
(også her taler lærerne med eleverne på de enkelte årgange 
og hvad dette handler om). 

- Økonomi; skolens økonomi er stram i dette skoleår. Men i 
sparer alt hvor vi kan og forventer derfor at gælden er væk 
allerede efter dette skoleår.  

- Vinterforanstaltninger; vi har retningslinjer for sne på skolens 
hjemmeside under A-Z. 

- Inklusionsmidler; de midler der tidligere er blevet tilført den 
enkelte skole trækkes tilbage til Forvaltningen, da 
specialområdet stadig bruger midlerne. Dermed bruges 
dobbelt. For os konkret betyder det, at den nye 
tildelingsmodel, giver os et overskud, der forhåbentlig sikrer 
et fortsat fokus på inklusion. 

- Klimamålingen; Vi fik en svarprocent på 82%. Vi får 
tilbagemeldinger i slutningen af november/starten af 
december. Nærmeste leder går sammen med afdelingen i 
dialog om hvad der skal arbejdes videre med - både det der 
allerede fungerer og det der skal udvikles på. 

- Skolebod; Omsætningen i boden er stor og der leveres god 
og sund mad med kvalitet. Vi har en snigende bekymring 



 

vedr. Økonomi. Måske er der behov for at "skrue" på flere 
økonomiske knapper for at sikre at boden er 
omkostningsneutral.  

- Streetbasketbane; Der er blevet bevilliget kr. 29.000,- til 
nyetablering af bane. En udvalgt gruppe af elever er med i 
projektet med at få mest ud af midlerne. 

- Temadage; Ledelsen har været ude at undervise på alle 
onsdage de sidste 10 uger. Dette har været lærerigt for både 
elever og ledelse og ordningen gentages måske næste 
skoleår 

- Orientering om smadrede lamper på 9.årgang. Skolen kan 
ikke betale for lamper, der er blevet smadret af elever. Vi 
forventer at økonomien til at betale for det smadrede ligger 
på eleverne. 

 4. -     Plan for Håndværk og Design. Indretning 
og ombygning.  

KK  - Vibeke Knøsgaard gav et interessant indblik i hvordan det 
nye område for Håndværk og Design kommer til at se ud. Vi 
glæder os til at nye lyse, fleksible og venlige lokaler står klar 
i starten af det nye år. 

 5. Evt.   - Input til årsrapport indkommer til næste møde. Punkt til 
næste møde. 

     

     

 Beslutninger B 

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 

 Orienteringspunkter O 
 

 


