
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 
 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 23. oktober 2019, Kl. 17.00-19.00 

Deltagere: Lars Krull, Allan Huus, Özkan B. Köksal, Tine Salomonsen, Annette Nørgard Svensson, Dorte Saugstrup, 
Anne Oppelstrup, Alberte Østergaard, Kim Nygaard, Vibeke Knøsgaard, Lotte Fischer Danielsen, Søren 
de Lasson, Jørgen Mogensen  

 
Suppleant:   Louise Holkenberg, Henrik Bundgaard Kjær 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Skolens ledelse 

Afbud:    

Næste møde:   
 
 

 
Hvad handler punktet om 

 
Hvem Uddybning 

 
 

Beslutning 
 

B 1. Godkendelse af referat   Referat godkendt 

 

2. Orientering ved skolens ledelse 
- Skoleleders sygdom 
- Budgetbesparelser og ansættelsesstop 
-  

  

- Orientering 
- Alle skoler i kommunen skal hjælpe med at financiere det 

mindreforbrug, der skal være i resten af 2019. 
            Ligeledes er der ansættelsesstop.  
 

 
 

O 3. Orientering ved formanden   Formanden orienterede 



 

R 4. Hvordan får vi flere deltagere til 
årsberetningen?   

Drøftelse:  
Klasseforældrerådene kan opfordres til at deltage og inviteres 
sammen med alle andre forældre. 
Årsberetning er en kedelig overskrift 
Send information ud i god tid 
Kan årsberetningen være en del af noget andet? Strategi, 
foredrag, dialog mm. Klare mål/formål med mødet. 
Invitation kunne komme pr. brev – 
 
Beslutning: 
Klasseforældrerådene inviteres først og dernæst inviteres alle 
andre forældre i god tid. Personlig invitation til alle forældre, hvor 
formål fremgår. Link til video fra skolebestyrelsen med opfordring 
til at deltage 
”Smart” overskrift og opmærksom på layout 
Fremgå at vi gerne vil i dialog. 
Reminder når vi nærmer os årsberetningen. 
 

R 5. Lektier vs. træning   

Drøftelser: 
Dag til dag lektier – fungerer at børnene ikke har. 
Forventningen er, at alle eleverne skal træne hjemme hver dag 
ift. læsning og “praktisk matematik” 
Som forældre kan man følge med på Min Uddannelse – på hvad 
børnene arbejder med.  
Hjemme opgaver er træning og ikke ny viden. Ny viden lærer 
børnene i skolen og træner hjemme. Dog kan der i udskolingen 
være opgaver der skal udarbejdes hjemme. 
Emnet kunne være et punkt til uddybelse til Årsberetningen.  
Emnet skal drøftes med vores pædagogiske personale 

O 6. Evaluering. Fremlæggelse og orientering – 
”Sådan gør vi” SL  Forslag drøftet og godkendt. Tilføjes i Sådan gør vi 

 7. Evt.   

Konfirmation drøftet. Til sidste Skolebestyrelsesmøde var præsten 
deltagende for at drøfte konfirmation. Kirken har efterfølgende 
valgt at konfirmere vores elever i de nye klasser efter klasseryst 
imod bestyrelsens anbefaling. Skolebestyrelsen laver skriftlig 
henvendelse til kirken.  

 Beslutninger B 
  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 



 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 
 Orienteringspunkter O 
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