
 

 

 

Refera 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 1.november 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, Mikkel Thomsen, Emilie Bech, Katja Kjær Rask 

 

Suppleant:   Christian Bak 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Katja Kjær Rask, Michael Sørensen 

Afbud:    

Næste møde:  13.december 2017 

   
 
 

 Hvad handler punktet om 
 

Hvem Uddybning 
 
 

Beslutning 
 

B 1. Godkendelse af referat LK  - Godkendt 

O 2. Orientering ved formanden 
- FRO 

LK  - IAB 

O 3. Orientering ved ungerådet   Et super godt oplæg i forhold til antimobbestrategi..  
Herunder:  

- Fællesskaber på de sociale medier  



 

- Mobning og skænderier er to forskellige ting.  
- Skellet mellem drillerier og mobning er hårfin og svær 

at balancere i som skoleelever.  
- Lærerne og pædagogerne skal være dem, der 

definerer om det er mobning i den enkelte situation. 
Derfor er det også dem, der skal hjælpe eleverne med 
at lukke ned.  

- Ungerådet arbejder tillige med at definere formål med 
venskabsklasse.  

- Knæk cancer forventes at komme igen til næste år.   
O 4. Orientering ved skolens ledelse  

- Helhedsplan, Borgermøde  
- Henvendelse fra forælder.  
- Møde for forældre til kommende 

udskolingselever. 
- TalentNord 
 

MSØ 
KR 

 - Den 28.november har vi inviteret til borgermøde for 
alle interesserede. Vi håber på at mange 
interesserede deltager i dette arrangement, de det er 
en del af grundlaget for at lave en helhedsplan.  

- Orientering om henvendelse fra forælder vedr.DUS 2   
- Møde for forældre til kommende udskolingselever den 

15.november. Alle interesserede fra hele mellemtrinnet er 
blevet inviteret til møde om den kommende udskoling. Vi 
håber at det kan skabe tryghed blandt forældre at høre lidt 
om hvad der sker i overgangen mellem mellemskole og 
udskoling.  

- Skolen har flere to medarbejdere med på Talent Nord, der 
er Aalborg Kommunes ledelsesuddannelse.  

 

O
+
B 

5. Antimobbestrategi 
Se vedhæftede 

MSØ 
MJ 

Oplæg til ny 
antimobbestrategi.. 
Tilbagemeldinger 
herpå. Skolens 
trivselslærer er 
inviteret med til 
punktet. 

- Antimobbestrategien blev gennemgået og rettelser fra 
bestyrelsen og elever bliver ført ind. Strategien kan 
herefter findes i opdateret version på skolens 
hjemmeside.  

D
+
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6. Samfundsfag på 7.årgang? 
Se vedhæftede 

MSØ Evt. høringssvar til 
forvaltning 

- Skolens ledelse udarbejder høringssvar. 
- Der er en bekymring om den øgede mængde af 

boglige fag og det vil et ekstra fag på 7.årgang blot 
forværre.  

- Ved at indføre et fag mere på 7.årgang vil vi skulle 
undvære et andet. For eksempel trivselstimen eller 
bevægelse.  



 

- Vi må ikke "fag"liggøre mere end vi allerede gør det.  
- Faget ”samfundsfag” er allerede ind koopereret i skolens 

øvrige fag jf. formålsparagraffen  i folkeskoleloven 
- Vi er som skole ikke tilhængere.   

 

D
+
B 

7. Aflysning eller ændring af bestyrelsesmødet 
den 10.januar på grund af info. møde for 
kommende 0.årgang  

MSØ  - Aflyst 

 8. Evt.   - Punkt til næste gang: Refleksion over forældresamarbejdet. 

 9.     

 Beslutninger B 

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 

 Orienteringspunkter O 
 

 


