
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 10.12. 2014, Kl. 17.00-19.00 med efterfølgende Julefrokostmenu   

Deltagere: Lars Krull, Henriette Charlotte Nikolajsen, Allan Huus, Jill B. Larsen, Tine Salomonsen, Merete Hoffmann, 
Kim Nygaard, Dorte Saugstrup, Henrik Bundgaard Kjær, Michael Sørensen, Katja Kjær Rask, Lotte 
Fischer Danielsen, Birgit Jensen, Kasper 8. klasse, Anne Sofie 8.klasse 

 

Suppleanter:  Pia Holm,  Sofie Dahl Nordlund, Christian Bak 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Birgit Jensen 

Afbud:   Merete Hoffmann 

Næste møde:  14.januar kl. 17.00 

   
 
 

 Hvad handler punktet om 
 

Hvem Uddybning 
 
 

Beslutning 
 

B 1. Godkendelse af referat LK  Godkendt 

O 2. Orientering ved formanden LK Der har været afholdt 
fællesmøde om 
visionsprocessen for 
skolebestyrelsesformændene 
i Aalborg Kommune. 
Budskabet var en opfordring 

 
 



 

til at få de gode historier 
spredt via Facebook. 
Orientering om 
forældrehenvendelser, I-pad 
i DUS, morgenåbning på 
DUS-Torvet og 
personalesammensætning: 
Skolebestyrelsen opfordrer 
forældre til at henvende sig til 
de involverede parter, så 
håndteringen kan tages så 
tæt på de aktuelle 
problemstillinger som muligt. 
Skolebestyrelsen laver ikke 
detaljerede ordensregler. 
Morgenåbning af Dussen er 
på Torvet. Der er 
opmærksomhed på denne 
ordning, og hvis der er 
problemer ift. ordningen, 
opfordres forældre til at 
henvende sig til June eller 
Rasmus, afdelingsledere i 
Dus. 
Der er ved nyansættelser af 
personale altid 
opmærksomhed på 
sammensætningen af 
kompetencer mv. i den 
samlede personalegruppe.  

D 3. Orientering ved skolens ledelse. 
-Ansættelser lærere. 
 
 
 
 
-Status på dialog med 

MSØ Der er ansat tre nye 
medarbejdere i skoledelen. 
To fastansatte, Jens 
Ravnslund Sørensen og Lars 
Bejerholm, samt en 
barselsvikar, Nadia Nygaard. 

 
 



 

medarbejdere. 
 
 
 
 
 
-Visionsprocessen. Hvor er vi? 
 
 
 
 
 
 
 
-Samarbejde med HTX og HHX 
 
 
 
 
 
 
 
 
-BETT 

 

 
Vi har en kontinuerlig dialog 
med medarbejderne om 
reformen og lov 
409(lærernes 
arbejdstidsaftale). 
 
Der har været flere 
medarbejdere involveret i 
udarbejdelsen af prototyper 
på gode undervisningsforløb. 
Disse skal fremlægges 
d.8.januar i Gigantium. 
 
I planlægningen af 
valgfagene for udskolingen 
næste skoleår involveres 
også HTX på samme måde 
som HHX og Hasseris 
gymnasium har været en del 
af tilbudet til 9.årgang i år. 
 
BETT er en international IT-
konference på skole-og 
uddannelsesområdet, der 
finder sted hvert år i London. 
Vi deltager med tre lærere og 
Katja i år, og vi har store 
forventninger til de nye tiltag, 
de kan bibringe skolen 
efterfølgende. 

D+B 4. Normering og ressourcetildeling.  MSØ Hvordan administreres dette? 
MSØ medbringer bilag 

Det er et problem, at mange af vores 
tildelte ressourcer skal bruges til 
dækning af den længere skoledag, så 
der er meget få ressourcer tilbage til 
holddelt undervisning. Er vi sikre på at 



 

målene kan indfries med de tildelte 
ressourcer. 

R 5. Karakter i 7.klasse ? 
Se vedhæftede bilag 

KR En refleksion i bestyrelsen for at 
kvalificere en 
ledelsesbeslutning. 

Det er vigtigt, at eventuel indførsel af 
karakterer ved udgangen af 7.skoleår 
følges op med en elevsamtale, hvor 
begrundelsen for talkarakteren bliver 
tydelig for eleven. 

R 6. Værdiarbejdet startes op MSØ Indledende overvejelser Dorthe Saugstrup initierer en proces, 
hvor skolebestyrelsens arbejde med 
skolens værdier sættes i gang. 
 

O 7. Evt. Alle Der er udtrykt et ønske om 
udmelding for fremtidig 
klassesammensætning fra 
0.årgangs forældre.  

 

 8.     

 9.     

 10.     

 Beslutninger B 

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 

 Orienteringspunkter O 

 

 

 

Erindringsliste Besøg af trivselsperson fra skolen.  

  Rammer omkring skolemad 
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