
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 3.oktober 2018, Kl. 17.00-19.00 

Deltagere: Lars Krull, Allan Huus, Özkan B. Köksal, Tine Salomonsen, Annette Nørgard Svensson, Dorte Saugstrup, 
Anne Oppelstrup, Mikkel Thomsen, Alberte, Kim Nygaard, Vibeke Knøsgaard, Michael Sørensen, Lotte 
Fischer Danielsen, Søren De Lasson, Jørgen Mogensen, Katja Kjær Rask,  

 

Suppleant:   Louise Holkenberg, Henrik Bundgaard Kjær 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Skolens ledelse 

Afbud:    

Næste møde:  7. november 2018 

   
 
 

 Hvad handler punktet om Hvem Uddybning 
 

Beslutning 

B 1. Godkendelse af referat LK   - Godkendt. 

O 2. Orientering ved formanden LK  - Personalets dag den 5.10. Fejres i 10 pausen.  



 

 

O 3. Orientering ved skolens ledelse 
- Ansættelser 
- Status på helhedsplan 
- Forældremøder 
- Økonomi 

MSØ  Ansættelser 
- Vi skulle ansætte tre lærere - 2 i mellemskolen og 1 i 

udskolingen. Ansættelsesproceduren på stillingen i 
udskolingen pågår stadig 

Helhedsplan 
- Vi er i proces og skal mødes med hhv. Skole- og 

Kulturforvaltningen for at få en drøftelse af økonomien. 
- Vi er i gang med at lave aftale med forvaltningen om 

beplantning, som bliver betalt af forvaltningen. 
- Der har været indsigelser ift. “Kiss and goodbye” og 

fjernelse af kælkebakken. Skolen tænker ikke, at 
kælkebakken skal fjernes og “kiss and goodbye” er ikke 
endeligt besluttet - det er et forslag fra VEGA, og skal 
aftales med naboer og andre interessenter, hvis det 
overhovedet bliver til noget. 

- Vi opstarter proces ift. At søge penge fra fonde og at finde 
frem til det firma, der skal lave arbejdet. 

Forældremøder 
- Vi har bl.a. Haft fokus på inklusion og trafikken på Mester 

Eriks Vej. 

 
Økonomi 

- Skolens økonomi kører som planlagt.  Vi regner med at 
vores regnskab går i nul med udgangen af året.  

     



 

 

 4. Inklusion på Gl. Hasseris Skole MSØ Præsentation af 
”Vores måde at 
arbejde på” og 
efterfølgende 
drøftelse af mulige 
tiltag 

- Forvaltningen har igangsat et stort projekt for at udbrede 
kendskabet til hvordan vi arbejdet med inklusion. 

- Vi har valgt at fortælle om indsatsen på forældremøder på 
alle årgange. 

- Indsatsen gennemgået. 
 
Feedback 

- Der mangler information om handlinger - hvad “gør” vi? 
- Hvad gør vi, når det bliver rigtig svært (for enkelte elever)? 
- “Alle børn gør det godt, hvis de kan.” Og hvad så når de 

ikke kan? 
- Med fokus på “Kan” er det den voksne, der bærer ansvaret 

for at finde frem til hvordan vi kan hjælpe eleven til at kunne 
- det er godt! 

- Hvorfor ikke slette “inklusion” og erstatte den med 
”læringsfællesskaber” eller ”Fællesskaber for alle”?. 

- Hvorfor bliver “ordentlighed” ikke nævnt? 
- Fysisk til stede - hvad betyder det? Der er elever, der ikke 

har mulighed for at være fysisk til stede - f.eks. Pga. 
Sygdom... 

- Hvordan kommer vi (skole og forældre) til at tale samme 
sprog? 

 5. Afstemning til FRO LK  - Stemmeafgivelse: Gl. Hasseris Skole sender sine 4 
stemmer til Gug Skole, Gistrup Skole, Vejgaard Østre Skole 
og Gl. Hasseris Skole 

 6. evt.    

 Beslutninger B  

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D  

 Refleksionspunkter – kreativitet R  

 Orienteringspunkter O  

 
 


