
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 23.august 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, Lotte Fischer Danielsen, Søren 
De Lasson, Jørgen Mogensen, Marie Kellmer, Emilie Bech, Katja Kjær Rask 

 

Suppleant:   Christian Bak 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Katja Kjær Rask, Michael Sørensen 

Afbud:   Jill B. Larsen, Henrik Bundgaard Kjær, Marie Kellmer 

Næste møde:  20.september 2017 

   
 
 

 Hvad handler punktet om 
 

Hvem Uddybning 
 
 

Beslutning 
 

B 1. Godkendelse af referat LK   Referat er godkendt 

 Lars Krull er genvalgt som formand for bestyrelsen i skoleåret 
2017/2018. 

 Tine Salomonsen er valgt som næstformand. 
 
 
 
 
 
 
 



 

O 2. Orientering ved formanden 
- FRO 

LK   Budgetrapport for skoleforvaltningen gennemgået på FRO. 
Her lægges der op til en budgetudvidelse på kr.25 millioner.  

 

O - Orientering ved skolens ledelse  

- Hvordan er vi kommet i gang? 
- Samarbejde med Cool East om temadag 

den 12.september. 
- Skolefest den 24.maj 
- Udearealer, det videre forløb.  

MSØ 
 

  Opstart: Rigtig god stemning blandt både medarbejdere, 
elever og forældre. De nye elever er kommet godt fra start.  

 Cool East: Temadag d. 12/9. Der henvises til opslag på intra 
og ALLE opfordres til at tilmelde sig arrangementet til en dejlig 
aften.  

 Skolefest d. 24/5: Vi glæder os allerede og opfordrer alle til at 
sætte kryds i kalenderen.  

 Ansættelser: 1.årgang: Michael og Cecilie.....5.årgang: 
Camilla.... Der er desuden ansat fire pædagoger; Mia, Jonas, 
Jonas og Nanna. 

 Udearealer: Vi har en seriøs plan om at skabe et stort projekt 
hvor vores udearealer skal være til glæde for alle borgere i 
Hasseris ligesom vores elever skal kunne boltre sig der.  

 Teamdage: Ledelsen underviser på alle årgange ligesom 
sidste år. Dette til glæde for elever, medarbejdere og ledelse.  

 Graffiti: Johnny Hefty, Mester og Christoffer har lavet et fint 
Projekt sammen med 8. Årgang. Vores væg på Sporteren er 
nu super flot. 

 Gadeidræt: Streetbasketbanen er færdig.  

 Team Forskønnelse: Naturlegepladsen har fået en mindre 
renovering der gør at den ser meget mere indbydende ud. Der 
bliver skiftet udebelysning  

 

 Forældremøder med ledelsesdeltagelse: Ledelsen deltager i 
alle forældremøder på den indledende del 

 Klasseryst på 7.årgang: Den nye 7. Årgang er kommet godt 
igang med klasserystet. Alternative sociale og 
samarbejdsmæssige opgaver har præget den første tid 

 Elevplaner: der vil, i næste uge, blive sendt mail ud til samtlige 
forældre om hvilke elevplaner, der kan forventes på hvilke trin.  

 
 
Orientering v. Ungeråd (formand Emilie):  

 Møde i uge 34; besøg fra Ungebyrådet. Opfordring til at vi 
stiller med repræsentanter fra skolen.  

 Ungerådet satser på at tage til Folkemødet i juni 2018. 
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3. Indstilling til at fravælge brugen af de 
frivillige nationale test i skoleåret 2017/2018 

MSØ 
KR 

  Michael fremlagde sagen og ønskede indspark til det videre 
forløb. Beslutningen skal være fagligt begrundet og ikke 
politisk begrundet.  

 Skolens ledelse vil i den kommende tid undersøge nærmere 
hvilke alternativer, der er til de frivillige nationale test.  

 Beslutningen udsættes hermed.  
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4. Evt. høringssvar på ”Fælles mål for DUS” LFD   Der vil i fremtiden arbejdes meget mere med at nedbryde skel 
mellem skole og DUS, så der er en helhed gennem skole og 
DUS.  

 Det er skolens anbefaling, at der ikke laves høringssvar. 
Denne anbefaling støtter bestyrelsen. 
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5. Evt.    Gåtur - fremvisning af den nye streetbasketbane samt graffiti 
på boldvæggen på Sporteren. 
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6.     

 7.     

 8.     

 Beslutninger B 

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 

 Orienteringspunkter O 
 

 


