
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt: Torsdag d. 15.juni 2017, Kl. 18.00-19.00.  

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

 

Suppleant:   Christian Bak 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Katja Kjær Rask, Michael Sørensen 

Afbud:   Marie Kellmer, Emilie Bech, Katja Kjær Rask 

Næste møde:  Bestemmes på mødet  

   
 
 

 Hvad handler punktet om 
 

Hvem Uddybning 
 
 

Beslutning 
 

B 1. Godkendelse af referat LK  - Godkendt 

O 2. Orientering ved formanden 
-  

LK  - Lars Krull har været til møde på UCN vedr. debataften om 
skolepolitik. Der blev talt om inklusion, nationale test og 
specialundervisning. 

- Lars Krull har besøgt borgmesteren for at tale om 
tildelinger til den almene skole.  

 



 

O 3. Orientering ved skolens ledelse 
- Nationale test, obligatoriske og frivillige. 
- Henvendelse fra ældresagen i Aalborg 
- Boden, økonomi 
- Trivselsmåling 

MSØ 
 

 - Det er valgår, og skolen vil blive omdrejningspunkt i 
debatten. Michael har informeret personalet om 
vigtigheden af, at udtale sig som privatpersoner og ikke 
som lærere fra en given skole. Dette ikke for at give 
mundkurv på, men for at gøre opmærksom på, at man ikke 
udtaler sig på skolens vegne. 

- De Nationale Test: Skoleudvalget har besluttet, at de 
frivillige Nationale test ikke længere er obligatoriske. 
Skolens ledelse har en holdning til dette, men vil gerne 
drøfte det med skolebestyrelsen, inden der kommer en 
endelig melding ud. 

- Ældresagen i Aalborg har henvendt sig. De vil gerne sende 
folk ud på skoler i Aalborg, som kan støtte og hjælpe i 
undervisningen eller på andre områder. Dette samarbejde 
har vi takket ja til. Præmissen er, at de ekstra hænder ikke 
tager arbejde fra vores personale. 

- Skolebod: Vi er rigtig glade for boden, men det er en dyr 
ordning. I 2016/2017 har vi pt. underskud på ca. 80.000. 
Det kan vi ikke holde til i længden, men vi arbejder på at 
nedbringe underskuddet. Der skal være styr på 
indkøbsaftalerne, og vi forsøger at finde en seniorjobber, 
som kan hjælpe i boden (hvilket koster mindre end vores 
nuværende løsning), eller evt. justere priserne på retterne i 
boden. 

- Vores trivselsmåling er kommet. Den ser rigtig fin ud igen i 
år. De negative parametre fra sidste måling er “i bedring”. 
Vi drøfter målingen på ét af de første møder i 
skolebestyrelsen i næste skoleår. 

- DUS-indholdsplanen får nyt navn: “Fælles mål for DUS”. 
Skolebestyrelsen skal forholde sig til planen i starten af 
kommende skoleår. Vi arbejder pt. med procesplaner mv. i 
forbindelse med dette. 
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4. Bestyrelsens sammensætning LK  - Jill har - efter ferien - ikke flere børn på skolen, men vil 
gerne fortsætte i sit hverv det kommende skoleår. 

- Der vil være nyvalg i foråret 2018, til halvdelen af 
bestyrelsenForslag om at skolebestyrelsen deltager med et 



 

punkt på dagsordenen til forældremøder på alle årgange i 
efteråret. 

- Kan skolebestyrelsen f.eks. have en “bod” til skolefesten? 
Skolefesten er formentlig placeret i maj, hvilket kan være 
en udfordring pga. det sene tidspunkt. 

 

B 5. Møder i det nye skoleår MSØ 
 
 

Dato og klokkeslæt. 
Husk kalender. 

- 23/8, 20/9, 1/11, 13/12, 10/1, Årsmøde 24/1, 7/3, 1. 
valgmøde medio april - vi afventer dato. 

 

O 6. Evt.   - Lars Krull: Tak for et godt skoleår :-) 
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