
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 13.marts 2019, 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, Anders Groth,  

 

Suppleant:   Louise Holkenberg, Henrik Bundgaard Kjær 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Skolens ledelse 

Afbud:    

Næste møde:  24.april 2019 

   
 
 

 Hvad handler punktet om Hvem Uddybning Beslutning 

B 1. Godkendelse af referat LK   - Godkendt 



 

 

O 2. Orientering ved formanden LK  - Henvendelse fra forælder vedr. en kortere skoledag. Der er 
umiddelbart efterfølgende lavet forlig om kortere skoledag. 
Derfor vil skolens ledelse senere komme med en melding om, 
hvordan det kommende skoleår ser ud mht. Skoledagens 
længde. 

 

O 3. Orientering ved skolens ledelse 
- Bevilling til energi 
- Skolefest den 23.maj 
- Helhedsplan 
- Læsning 2019/2020 
- Boden 

MSØ SL  - Skolen betaler energiafgift til kommunen. Bevillingen er 
underfinansieret med kr. 200.000-, hvilket er et stort 
problem, som skolens ledelse har gjort forvaltningsledelsen 
opmærksom på 

- Skolefest: Vi holder skolefest den 23. Maj.  

- Helhedsplan: Arbejder fortsat med at søge midler fra fonde.  

- Læsestrategi: Er under udarbejdelse - en rød tråd gennem 
alle klasser 

- Boden: Er en udgift for os. Spørgeskema sendes ud til 
forældre og elever - for at høre om deres ønsker. Vi er nødt 
til at sørge for det kører rundt økonomisk og samtidig vil vi 
fortsat udbyde sund og god mad lavet fra bunden.  

 4. Budget 2019 SL Godkendelse af budget 
2019. 

 

- Godkendt efter en god og fyldig diskussion 

 5. Tilbagemeldinger fra årsmøde.  MSØ Hvad ønskes der, at 
bestyrelsen skal arbejde 
med i det kommende år.  

Temaer fra årsmøde : 
- Kommunikation 
- Brugen af IT 
- Træning af færdigheder 
 

“Sådan gør vi” skal bredes bedre ud til forældre og medarbejdere for 
at afdække hvad der forventes og tilbydes. 
 

- Vi vil have fokus på kommunikation i det kommende år bla. 
Fordi vi indfører en ny kommunikationsplatform og fordi vi 
altid kan forbedre os på det punkt.  

  



 

 

 6. Frikvartersaktiviteter Özkan  Kan der laves 
pauseaktiviteter? eller 
hvordan aktiveres eleverne 
i pauserne? 

Godt og fyldigt katalog med forslag, der tilpasset, kan passe ind som 
pauseaktiviteter. 
Vi vil gerne arbejde på en model, hvor vi opretter “elevjobs” og lader 
de “store” elever lave aktiviteter for de små. Dette tiltag vil der 
arbejdes med i kommende skoleår fra den pædagogiske leder.  

 7. evt.   IAB  

 Beslutninger B  

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D  

 Refleksionspunkter – kreativitet R  

 Orienteringspunkter O  

 

 


