
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 8.marts 2017, 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. 

 

Suppleant:   Christian Bak 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Søren De Lasson, Michael Sørensen 

Afbud:   Katja Kjær Rask, Lotte Fischer Danielsen, Henrik Bundgaard Kjær, Anne Oppelstrup,  

Næste møde:  19.april 2017  

   
 
 

 Hvad handler punktet om Hvem Uddybning 
 

Beslutning 

B 1. Godkendelse af referat LK  Godkendt 

O 2. Orientering ved formanden 
- FRO. 

LK  - Årsrapport. Vi kunne have ønsket et større fremmøde men 
ellers et godt arrangement. 

- FRO. Formanden skal til møde i FRO  



 

 

O 3. Orientering ved elevrådet   - Elevrådet fraværende 

O 4. Orientering ved skolens ledelse 
- Inklusionsmidler 
- Budget 2017 besparelser 
- ”Den røde tråd” 
- Sofie Nordlund udtræder af bestyrelsen 

som suppleant 

MSØ 
KR 

 - Inklusionsmidler: Vi har brugt timerne centralt til et 
inklusionsteam med Joan og Marianne. Joan har primært 
været ude i klasserne som vejleder og støtte på elever. 
Vores inklusionsteam gør, at lærerne kan koncentrere sig 
om undervisningen. 

- Besparelser: Vi er ramt på den understøttende undervisning 
og den fagfaglige undervisning - ca. 1,5 stilling i alt. Vi skal 
fortsat undervise lige meget. Der vil blive opgaver som 
lærerne ikke skal løse længere? Der er ligeledes 
besparelser på inklusion, så der bliver råd til at have 
specialtilbud til de børn, der har brug for det i kommunen. 
Som konsekvens bliver vi nødt til at trække reducere 
timeforbruget der er øremærket til inklusion. Konsekvensen 
vil blive, at børn med særlige behov får ikke den nødvendige 
støtte, den almindelige undervisning bliver presset og på 
sigt frygter vi, at flere børn bliver segregerede. Generelt er 
der flere konsekvenser pga. Besparelserne, og skolens 
vejlederkorps bliver ligeledes blive berørt. Der bliver 
ligeledes kun 1 lærer pr. Klasse hele vejen igennem i vores 
undervisning. 

- "Den Røde Tråd": Vi er fortsat i gang med en proces for at 
finde frem til fællesskabet på skolen og sammenhængen 
mellem de forskellige klasser og afdelinger.. Vi har bl.a. En 
pædagogisk lørdag 1/4, hvor vi starter processen i gang 
med et arbejde omkring fælles børnesyn. 

- Sofie Nordlund udtræder, da hendes barn skifter skole. 

B+
D 

5. Regnskab 2016 SL Kort gennemgang af 
regnskab 2016 med 
afklarende 
spørgsmål. 
Se vedhæftede 

- Regnskabet for 2016 viser at skolen har hentet ca. 
Halvdelen af det underskud som skolen har haft med 
udgangen af 2015.  



 

 

D+
B 

6. Budget 2017 MSØ, 
SL 

SL gennemgang af 
Budget. SL + MSØ 
om prioriteter 
Se vedhæftede 

- Prioriteter. Inventar tilføres et ekstra beløb da vores 
undervisningsmiljø for eleverne ikke er tidssvarende. 

- Prioriteter. Midler til It baserede undervisningsmidler  
- Prioriteter. Øgede midler til vikarkonto. 
- Bestyrelsen påpeger at skolebodens drift ikke må ligge os til 

last og derfor skal kunne køre rundt økonomisk. 
- Budgettet vedtages med en stor bekymring om vores 

timebevilling for 2017/2018 og eventuelle uønskede effekter 
heraf. 

D+
B 

7. Timefordelingsplan SL+ 
MSØ 

SL gennemgår 
planen. 
Se vedhæftede 

- Alle årgange lever op til minimumskravene for den fag-
faglige undervisning. 

- På alle årgange lægges der en lektion på til trivsel pr. Uge.  
- Alle elever fra 4..-9. Klasse møder kl 7.50 næste skoleår.  
- 0.-3. Klasse møder fortsat kl 8.00. 

 8. Årsplaner. Generel opfølgning Jill  - Der foretages generel opfølgning fra ledelsens side.  

 9. Evt.   - Henvendelse vedr. skrivelse om elevfrihed udenfor 
skolernes ferier.  

- Det er bestyrelsens holdning at skrivelsen fra ledelsen er ok 
og ledelsen bekendtgør, at skrivelsen udelukkende er 
udarbejdet fordi ledelsen har store ambitioner på alle 
elevers vegne. 

 Beslutninger B  

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D  

 Refleksionspunkter – kreativitet R  

 Orienteringspunkter O  

 

 


