
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 7.marts 2018, 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:   Søren de Lasson, Michael Sørensen 

Afbud:    

Næste møde:  2/5, 2018 kl. 17.30-19 

   

 

 

 Hvad handler punktet om 

 

Hvem Uddybning 

 

 

Beslutning 

 

B 1. Godkendelse af referat LK  Godkendt 

O 2. Orientering ved formanden 

- Årsmødet 

LK  Formanden orienterede. 

Der har været informeret mange gange om mødet. Dem der mødte op var 

glade. 

 

O 3. Orientering ved ungerådet   Ungerådet ikke til stede. 



 

O 4. Orientering ved skolens ledelse  

- Helhedsplan. 

- Timebevilling. 

- Læsestrategi 

MSØ 

KR 

SL 

 Helhedsplan: Vi har Åbent Hus arrangement 19/3 – alle er velkomne til 

at deltage. Arrangementet foregår 17-19. 

 

Konflikt: Som det ser ud lige nu, er der varslet både strejke og lockout i 

april måned. Der kommer løbende information ud til forældre – 

tjenestemænd kan ikke strejke, hvorfor de fem tjenestemænd vi har, 

kommer på arbejde og underviser i deres skema, som eleverne skal møde 

op til, som normalt. 

 

Timebevilling: 

Gl. Hasseris skoles timebevilling er stort set identisk med sidste års, men 

alligevel er det en bevilling, der er yderst skrabet. Skolens ledelse vil 

problematisere dette for forvaltningsledelsen. 

 

Læsestrategi: 

Vi er startet et længere forløb op, hvor vi vil udarbejde en læsestrategi, 

der beskriver forløbet op gennem hele skoleforløbet med indsatser og 

undervisningsforløb. 

 

D

+

B 

5. Tilbagemeldinger fra årsmødet MSØ 

LK 

Hvad vælger vi at 

fokusere på fra 

årsmødet. Se 

vedhæftede. 

Skole-hjem samarbejdet 

Der er behov for tættere (personlig) dialog/samarbejde mellem skole og 

hjem. 

Behovssamtaler: Vi er rigtig glade for fleksibiliteten, men vi skal kigge 

på en anden ordning, så skole og hjem kommer tættere på hinanden. Der 

er et problem med den nuværende struktur! Enkelte forældre oplever, at 

de ikke har kontakt med skolen. 

Hvad med det frivillige forældresamarbejde – hvordan kan vi bringe 

forældrene tættere på skolen? F.eks. forældrerådene. 

Det handler om et tilfredsstille en forventning – hvad er rimeligt i denne 

forventning (fra forældrene)? 

 

Ledelsen arbejder videre med inputtene fra årsmødet, og vil bl.a. arbejde 

med skole-hjem samarbejdet på pædagogisk lørdag i april. 

D

+

B 

6. Budget 2018. SL Godkendelse af 

budgettet for 

indeværende år. 

Dokument eftersendes 

mandag den 5 marts af 

SL 

Budgettet for 2018 blev fremlagt på mødet og blev, efter en drøftelse, 

godkendt. 

 



 

D 7. Skolebestyrelsesvalg MSØ Datoer for den videre 

proces. 

Henrik, Allan, Jill og Dorte er på valg. 

 

Michael fremlagde køreplan for den fremadrettede proces: 

Bekendtgørelse af dato for valgmøde den 25/4 

Valgmøde ændres til 2/5 kl 19-21. Skolebestyrelsesmøde umiddelbart 

inden – kl. 17.30-19. 

Opstillingsmøde afholdes mandag den 14/5 kl. 17.30. Her afgøres om der 

er freds- eller kampvalg. 

 

B 8. Møder resten af skoleåret MSØ  2/5 kl. 17.30-19 

 

13/6 kl. 17-18 med efterfølgende spisning 

B  9. evt.    Forældrehenvendelse vedr. bevægelse i undervisningen, i udskolingen: 

Der er en fornemmelse af, at al bevægelsen foregår om morgenen. 

 

Kan vi – som skolebestyrelse – gøre noget ift. elevernes opfattelser af 

kropsidealer og ”hvordan man skal se ud”? 

 

 Beslutninger B 

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 

 Orienteringspunkter O 

 


