
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 2.maj 2018, Kl. 17.30-19.00 

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:   Skolens ledelse 

Afbud:   Jill B. Larsen 

Næste møde:   

   
 
 

 Hvad handler punktet om Hvem Uddybning 
 

Beslutning 

B 1. Godkendelse af referat LK  - Godkendt 

O 2. Orientering ved formanden 
- FRO 

LK  - Formanden har været til møde i FRO hvor han fremlagde 
økonomiske fakta i forhold til den tilgængelige 
økonomitildelingsmodel. 

O 3. Orientering ved ungerådet   - Udenfor referat  



 

 

O 4. Orientering ved skolens ledelse  
- Fagfordeling 
- Helhedsplan 
- Team 2.0 
- Statsministerbesøg den 4.maj 

 

 
MSØ 
KR 
SL  

LFD 

 - Fagfordelingen for 2018/2019 blev gennemgået og vi holder 
alle minimumstimetallene for fagene.  

- Planen er næsten færdig og bliver offentliggjort på 
biblioteket den 23.maj . Nu skal vi i gang med at søge midler 
til vores plan. 

- Team 2.0: Til næste år går vi i gang med at lave 
teamudvikling, i et forsøg på at optimere vores teams og 
give medlemmerne bedre mulighed for at samarbejde - 
professionelt. En del af tiltaget bliver at uddanne 
teamkoordinatorer. 

- Statsministeren kommer på besøg, fordi 0D har vundet 
konkurrencen om at lave julekort. Han vil være på besøg en 
time, hvor han skal se skolen, se noget undervisning og 
besøge 0D, som han skal være sammen med til sidst. 

D+
R 

5. Skole – hjem samtaler MSØ Interne drøftelser om 
ændringer 
præsenteres på 
mødet. 

- Vi har afholdt pædagogisk lørdag - bl.a. Med fokus på skole-
hjem samtaler. Vi forsøger at lave en struktur, hvor vi har en 
fast struktur hver år, for at gøre vores samarbejde med 
forældrene endnu bedre.  

- Vi vil forsøge at skabe en rød tråd i vores skole-hjem 
samarbejde, så der er udvikling og sammenhæng i de ting, 
der bliver drøftet på de forskellige årgange.  

- Mål: Tættere kontakt til hjemmene gennem faste strukturer 
og en rød tråd i skole-hjem samarbejdet igennem hele 
skoleforløbet. 

 
 



 

 

D+
B 

6. Ansøgninger om nedsat skoledag og to-
lærerordning 

LFD 
MSØ 

 Vi har mulighed for at tilbyde nedsat skoledag, og overvejer 
(hvis økonomien tillader det) at tilbyde indskolingen at de 
kan ansøge om dette. 
Eleverne får lidt tidligere fri, hvis vi omkonverterer nogle 
lektioner til to-voksen-lektioner tilsvarende antal lektioner, 
som bliver omkonverteret. 
 
Hvad er det pædagogsiske mål for at tilbyde dette? 
Hvordan evaluerer vi? 
Hvad skal der til, for at tiltaget bliver fjernet igen? 
 
Bestyrelsen godkender forslaget, når det pædagogiske 
formål er på plads. 

R+
D 

7. Skoletrivsel for alle MSØ Drøftelse af 
materiale, der 
tilsendes inden 
mødet 

- Lars bliver kontaktet og udtaler sig på bestyrelsens vegne  

     

O 9. evt.     

 Beslutninger B  

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D  

 Refleksionspunkter – kreativitet R  

 Orienteringspunkter O  

 

 


