
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 13.december 2017, Kl. 17.00-18.00. Med efterfølgende spisning 

Deltagere: Lars Krull, Allan Huus, Jill B. Larsen, Tine Salomonsen, Kim Nygaard, Vibeke Knøsgaard, Dorte 
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Suppleant:   Christian Bak 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Søren De Lasson, Michael Sørensen 
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Næste møde:  7.marts 2018 

   
 
 

 Hvad handler punktet om 
 

Hvem Uddybning 
 
 

Beslutning 
 

B 1. Godkendelse af referat LK  - Godkendt 

O 2. Orientering ved formanden LK  - Orientering fra FRO. Det kommende skoleudvalg er 
næsten identisk med det afgående udvalg. Rådmand er 
fortsat Tina Frenz Nielsen 

- Formanden var til møde om udskolingen. Dette møde var 
et godt møde med fokus på hvordan fremtiden ser ud for 
kommende elever i udskolingen. 
 



 

O 3. Orientering ved ungerådet   - IAB 

O 4. Orientering ved skolens ledelse  
- Status lige nu 
- Helhedsplan, Borgermøde  
- Status økonomi skoleboden 
- Trivselsindsatsen på skolen, status 
- Økonomi generelt 

 
 

MSØ 
SL 

 - MSØ har haft korrespondance med forældre vedr. 
trafiksituationen på Mester Eriks Vej. Vi er 
kommet frem til, at nogle forældre laver en 
indsats med flyers og synlighed ved vejen foran 
skolen – om morgenen – i januar. 
Skolebestyrelsen bakker op om forslaget, og 
udtrykker glæde for forældreengagementet. 

- Ansættelse på lærersiden: Christian Dausel er 
fastansat – har været i vikariat frem til 
ansættelsen. Christian var den bedste kandidat, 
og gør det rigtig godt som lærer på skolen – i 
alle fagets facetter. 

- Mange julerier på skolen i den seneste periode 
– bl.a. bedsteforældre, der har været med i 
undervisningen i Håndværk/design. 

- Vi har afholdt borgermøde i forbindelse med 
vores helhedsplan. Der var bekymringer i 
forbindelse med larm, fester og uro i området. 
Mødet blev godt og konstruktivt – bl.a. med 
inddragelse af beboernes ønsker og input. Vi 
afventer tilbagemeldinger fra personale og 
elever, inden vi kan sende endeligt input til 
landskabsarkitekterne. 

- Skolebod: Den kommer til at give underskud på 
100.000 kroner i 2017. I fremtiden skal vi 
drøfte hvad vi gør. Skal vi gå på kompromis 
ift. den måde boden kører på nu, eller hvad gør 
vi? 

- Vi arbejder med trivselsindsatsen, bl.a. for at 
lave en rød tråd gennem hele skoleforløbet. 

- Fortsat udsigt til overskud på ca. 500.000 
kroner i 2017. Disse penge skal bruges til at 
dække et merforbrug på vores timer frem til 
sommerferien. 

 5. Indledende drøftelse af hvordan vi gerne vil 
have, at forældresamarbejdet skal fungere 
optimalt på Gl. Hasseris Skole i fremtiden. 

Jill Skolebestyrels
ens opgaver 

Jill: Efter en periode, hvor der har været fokus på at få bragt skolen ”i 

balance”, har vi nu overskud til at fokusere på andet – f.eks. 

forældresamarbejdet. 



 

Skolebestyrelsens 

opgave er at 

fastsætte principper 

for skolens 

virksomhed: 

https://uvm.dk/folke

skolen/organisering-

og-ledelse/skolens-

ledelse/skolebestyrel

sen  

 
 

Hvordan kommer vi tættere på forældrene, og får skabt rammer, så alle 

føler, at de kan blive hørt. Hvordan får vi bragt forældrene på banen i en 

inddragende proces? 

 

Hvad er det vigtigste i skolen? 

 

Hvordan kan vi navigere i det enorme spænd mellem forældre, der stort 

set ikke har behov for information og forældre, der gerne vil have 

detaljeret viden om ALT? 

 

Kan vi tænke forældrene (f.eks. klasseråd) ind som en ressource ift. at få 

”nok” information ud til forældrene? 

 

Ressourcebevidsthed… 

 

Kan vi finde et andet ord for ”behovssamtaler”? 

 

Punktet tages på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

 6. Evt.   IAB 

 Beslutninger B 

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 

 Orienteringspunkter O 
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