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Velkommen til Gl. Hasseris 
Skole 

På Gl. Hasseris Skole arbejder vi værdibaseret, 
med tydelig målsætning samt Fælles Mål for DUS. 
Disse kan findes på vores hjemmeside. 

Fra ledelsen er der en forventning om, at vores 
kommunikation bygger på ordentlighed, med 
respekt for hinandens synspunkter samt 
ordentlighed i tone og sprogvalg overfor 
hinanden. 
Dette er værdier som alle aktører skal leve op til. 

I dette skoleår vil vi fortsat have fokus på 
arbejdet med vores pædagogiske fundament - 
”Alle børn gør det godt, hvis de kan”. Yderligere 
vil vi have fokus på at fastholde og bevare skolens 
meget flotte resultater i trivselsmålingen, samt 
det, i forvejen, høje faglige niveau. 

Vi forventer således, at alle med interesse for 
skolen fortsat arbejder for at skabe et godt 
fundament for faglig og social læring for vores 
elever.  

Forudsætningerne er til stede med dygtige og 
innovative medarbejdere, samt en elev- og 
forældregruppe, der udviser stort engagement, 
glæde og samarbejdsvilje. 

Lad os i fællesskab fortsætte med at udvikle den 
bedste skole for alle vores elever. 

 

 

 

 

 

Skole-hjemsamarbejde 

Det gode skole-hjemsamarbejde er en 
forudsætning for trivsel og læring hos eleverne. 
Derfor vægtes dette samarbejde højt. 

 

Sådan gør vi 

De enkelte årgange starter fælles op med 
forældremøder i september og oktober. Til 
mødet deltager nærmeste leder. Der er to 
forældremøder pr. klasse, pr. år. Disse ligger 
fortrinsvist på onsdage mellem kl. 16 og 18.  

”Den gode klasse”, som klasseforældrerådene 
planlægger og indkalder til, placeres fortrinsvis på 
onsdage i tidsrummet 16-17.30. Lærer og/eller 
pædagog kan inviteres med til disse møder. Det 
pædagogiske personale kan deltage indtil kl. 
17.00. 

Det enkelte årgangsteam giver en melding til 
forældrene om, hvordan ordinære skole-
hjemsamtaler bliver afviklet, ligesom de giver 
forældrene en melding om, hvornår og hvordan 
der er mulighed for behovssamtaler og/eller 
telefonisk kontakt. 

Hvis ikke andet taler herfor, deltager eleverne i 
skole/hjemsamtalerne gennem hele 
skoleforløbet. 

Plan for skole-hjemsamtaler: 

0.årgang:  To årlige skole-hjemsamtaler.  

1.årgang: En årlig skole-hjemsamtale om 
efteråret, hvor temaet er: ”Fortæl 
om dit barn” samt barnets rolle i 
den nye afdeling.  

2.årgang: Én årlig skole/hjemsamtale.  
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3.årgang: Én årlig skole/hjemsamtale. Denne 
placeres som udgangspunkt om 
foråret med fokus på det 
kommende skifte til mellemskolen.  

4.årgang: Én årlig skole-hjemsamtale om 
efteråret, hvor temaet er: ”Fortæl 
om dit barn” samt barnets rolle i 
den nye afdeling.  

5.årgang: Én årlig skole-hjemsamtale.  

6.årgang: Én årlig skole/hjemsamtale. Denne 
placeres som udgangspunkt om 
foråret med fokus på det 
kommende skifte til udskolingen.  

7.årgang: Én årlig skole-hjemsamtale om 
efteråret, hvor temaet er: ”Fortæl 
om dit barn” samt barnets rolle i 
den nye klasse.  

8.årgang: Én årlig skole-hjemsamtale i 
januar, hvor temaet er: ”Det hele 
barn” herunder kompetencer og 
karakterer.  

9.årgang: Én årlig skole-hjemsamtale ved 
efterårsferien, hvor temaet er: 
”Næste år samt slutspurten”.  

På alle årgange kan behovssamtaler holdes 
udover de planlagte skole-hjemsamtaler. En 
behovssamtale er en samtale som 
lærere/pædagoger og/eller forældre kan bede 
om. Behovssamtaler kan afholdes på det 
tidspunkt, hvor det giver mest mening i forhold til 
den enkelte elev. Behovssamtaler er derfor 
fleksible både i indhold og tid. 

Man har som forældre altid mulighed for at 
efterspørge en behovssamtale og denne 
forespørgsel vil blive efterkommet. 

Opstår der akut behov for kontakt, ringes der til 
kontoret, ligesom forældreintra kan bruges til at 
bede om, at blive ringet op hurtigst muligt.  

 

Klasseforældreråd 

Et meget vigtigt bindeled mellem skole og hjem 
er klasseforældrerådene i de enkelte klasser. 
Klasseforældrerådene har til opgave at binde 
klassen sammen, set fra et forældreperspektiv, 
samt at være bindeled i samarbejdet med 
skolebestyrelsen til gavn for klassernes trivsel 
som helhed. 

 

Sådan gør vi 

Når forældrene har et godt sammenhold, så 
smitter det også af på børnene. De taler pænere 
til hinanden og behandler hinanden med respekt, 
hvis de ved, at forældregruppen står sammen og 
tager klassens ve og vel alvorligt. Et godt 
fællesskab mellem forældrene gør det nemmere, 
når der i skoleforløbet skal laves fælles 
retningslinjer for fx ”komme-hjem-tider”, 
lommepenge, mobiltelefoner, fester, blå mandag 
m.m.  

Sociale aktiviteter er rigtig gode til at ryste børn 
og forældre sammen allerede fra 
børnehaveklassen. Klasseforældrerådene kan fx 
arrangere:  

- fællesspisning og hyggeaften  

- en tur i svømmehallen  

- skovtur  

- fælles fødselsdage  
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Klasseforældrerådets opgaver:  

 
- byde nye forældre velkommen i klassen  

- tage referater af forældremøder til 
eventuelle fraværende forældre.  

- medvirke ved tilrettelæggelsen af 
forældremødernes indhold i samarbejde 
med klassens lærer og pædagog  

- stille forslag og medvirke til 
fællesarrangementer i klasserne og på 
årgange  

- have en fortløbende debat mellem 
forældre i klassen om emnerne: krav og 
forventninger til hinanden, klassens 
trivsel, holdninger, og normer for klassen.  

- praktiske gøremål såsom: administration 
af klassekasse, forplejning til 
arrangementer og mødeledelse.  

- kan evt. medvirke til at skabe en 
forældrebank, hvor der stilles ressourcer 
til rådighed for skolen  

- informere skolebestyrelsen om tiltag i 
klassen eller emner af fælles interesse  

- Sørge for at dagsordensætte drøftelser 
om bl.a. brug af sociale medier, aftaler 
om alkohol, fester mm. 

 

Rammer: 

 
- Klasseforældrerådene består af 3-5 

forældre der vælges for ét år ad gangen. 

- Klassens lærer og pædagog kan deltage i 
klasseforældrerådsmøde, hvis det er 
nødvendigt for arbejdets kvalitet. 
Klasselæreren vurderer selv hvorvidt, det 
er aktuelt.  

- Der vælges en kontaktperson, som 
indkalder til møder i klasseforældrerådet 
og udarbejder dagsorden dertil.  

- Klassens lærer og pædagog informeres 
om dagsordenen inden mødet og får 
referat efter mødet  

- Skolebestyrelsen opfordrer 
klasseforældrerådene til at deltage i 
årsmødet. 

 

OBS:  

- Børn, forældre og personale har krav på 
privatliv. Klasseforældrerådet kan derfor 
ikke drøfte enkelte elever, udover hvis 
elevens forældre er tilstede og giver 
samtykke hertil. 

- Hvis der er tale om en lærer eller 
pædagogs tjenstlige forhold, skal 
klasseforældrerådene kontakte skolens 
ledelse.  
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Alle børn gør det godt, hvis 
de kan 

Aalborg skolevæsen er et skolevæsen i udvikling. 
Som indsatsområde har forvaltningen valgt at 
arbejde med et børnesyn, der hedder: ”Alle børn 
gør det godt, hvis de kan”.  Dette børnesyn har vi, 
på Gl. Hasseris Skole, valgt at gøre til vores eget 
gennem et pædagogisk udviklingsforløb. 

 

Sådan gør vi 

Vi samler medarbejderne på skolen om en lokal 
oversættelse af børnesynet fordi: 

- Vi, som skole, har brug for at have en 
fælles tilgang til vores elever, så eleverne 
oplever ens tilgang fra de professionelle 
voksne. 
 

- Vi har et fælles udgangspunkt i vores 
pædagogiske overvejelser og drøftelser. 
 

- Vi, med børnesynet, kan arbejde videre 
med ”den røde tråd” på mange 
forskellige niveauer.  

For indeværende skoleår har vi fokus på #Vi er 
nysgerrige på børns kompetencer. 

Vi vil arbejde med sætningen i vores forskellige, 
pædagogiske fora, så vi finder en fælles forståelse 
på tværs af årgange, afdelinger og 
personalegrupper på skolen. 
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Fællesskaber for alle 

Alle børn gør det godt, hvis de kan. 

Læringsfællesskaber handler om, hvordan vi 
driver skole generelt, hvordan skolehverdagen 
tilrettelægges og hvordan læringsfællesskaber 
tilrettelægges. 

Læringsfællesskaber opbygges, og tænkes altid, 
ud fra skolens værdi: Ordentlighed. 

Alle børn skal trives og profitere af 
læringsfællesskaberne.  

Det handler ikke om, hvordan vi handler i forhold 
til enkelt-elever. Heraf valget af ordet 
”fællesskaber” fremfor ”Inklusion”.  

 

Sådan gør vi 

En elev på Gl. Hasseris Skole oplever at være en 
del af fællesskabet, når eleven: 

• Er fysisk tilstede på skolen og i klassen 
• Deltager i – og oplever sig som en del af – 

fællesskabet: Har både faglige og 
venskabelige relationer 

• Oplever at de voksne og kammeraterne 
er nysgerrige på deres kompetencer 

• Udvikler positive selvbilleder – selvtillid 
og selvværd 

• Oplever sig som værende i en 
læringsprogression 

• Oplever at andre er ordentlige i 
fællesskabet 

Disse pejlemærker er udgangspunkt, når vi 
arbejder med vores elever, hvad enten det er 
individuelt, i gruppe-, klasse- eller 
årgangssammenhæng. 

 

Understøttende undervisning 

Understøttende undervisning er 
læringsaktiviteter, som ligger ud over 
folkeskolens faste fag og emner. Aktiviteterne i 
understøttende undervisning skal; 

• Understøtte den faglige undervisning 
og/eller 

• Styrke eleverne personligt med 
læringsparathed, sociale kompetencer, 
alsidig udvikling, motivation og trivsel. 

I understøttende undervisning får børnene 
mulighed for faglig fordybelse og for at arbejde 
bredt med deres evner og interesser. 

I den understøttende undervisning skal børnene 
kunne afprøve, træne og udvikle de færdigheder 
og kompetencer, som de har stiftet bekendtskab 
med i den fagopdelte undervisning. 
Læringsaktiviteterne skal netop understøtte 
Fælles Mål for fagene samt folkeskolens formål. 

 

Sådan gør vi 

Den understøttende undervisning er primært 
integreret i den fag-faglige undervisning, da vi er 
overbeviste om, at der opnås bedre læring ved 
børnene, hvis der er integration mellem fag-
faglighed og understøttende undervisning. 
Derudover vil der også være fokus på aktiviteter, 
der har til formål at styrke klassefællesskabet 
samt det enkelte barns sociale kompetencer.  
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Motion og bevægelse 

På alle folkeskolens klassetrin skal motion og 
bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit 
svarer til cirka 45 minutter dagligt – inklusive 
idrætsundervisningen. Tiltaget skal medvirke til at 
fremme sundhed hos børn og unge samt 
understøtte motivation og læring i skolens fag. 

Motion og bevægelse kan foregå over alt; i 
fællesarealer, på sportspladsen, i idrætshallen, i 
lokalområdets byrum samt naturarealer og i 
klasseværelset. 

 

Sådan gør vi 

Aktiviteterne varierer meget, men de vil være 
tilrettelagt efter elevernes behov, så der støttes 
op om undervisningen. 

Aktiviteterne vil – i modsætning til den 
almindelige idrætsundervisning – fokusere på 
bevægelse, der ikke efterfølgende kræver 
badefaciliteter. 

 

Lektier 

Der er ikke afsat et specifikt antal timer til faglig 
fordybelse og lektiehjælp. Loven angiver, at det 
er op til den enkelte skole at vurdere behovet for 
antallet af timer til faglig fordybelse og 
lektiehjælp. 

 

Sådan gør vi 

Som udgangspunkt foregår al undervisning i 
skoletiden, hvorfor der – som udgangspunkt – 
ikke gives ”dag-til-dag-lektier” i fagene. Dog kan 
det være nødvendigt at færdiggøre de opgaver, 
som eleven ikke blev færdig med i skoletiden. 

I forbindelse med forventningerne mellem skole 
og hjem drøftes og aftales omfang af 
træningsaktiviteter, som fortsat skal foregå i 
hjemmet. Eksempelvis daglig læsning, 
færdighedstræning i matematik, se og læse 
nyheder, værdidrøftelser mm. 

Specielt i udskolingen, men også på andre 
klassetrin vil der være afleveringsopgaver, der 
skal laves i hjemmene. Ligeledes vil nogle fag 
kræve forberedelse hjemme (f.eks. læsning af 
tekster), så eleverne er forberedt til 
undervisningen. 

På Gl. Hasseris Skole er den understøttende 
undervisning primært integreret i den fag-faglige 
undervisning. Dette betyder, at der både er tid til 
at afholde den fag-faglige undervisning og tid til 
at arbejde med de opgaver, som eleverne skal 
løse, inden for elevernes tilstedeværelsestid.  

 

Evaluering 

På Gl. Hasseris Skole følger vi Aalborg Kommunes 
principper for evaluering, som skal være: 

- Fremadrettet og lærende 
- Involverende 
- Systematisk opfølgende 

 

Sådan gør vi 

På 8. og 9. klassetrin gives standpunktskarakterer 
2 gange årligt jf. Undervisningsministeriets 
kriterier, som er: 

Standpunktskarakterer er et udtryk for elevens 
faglige niveau på det tidspunkt, karaktererne 
gives. Standpunktet fastsættes i forhold til de 
faglige mål, som gælder for faget. Det betyder, at 
standpunktskarakterer gives ud fra lærerens 
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vurdering af, i hvor høj grad eleven opfylder 
fagets kompetence-, færdigheds- og vidensmål. 

Evaluering håndterer vi gennem skriftlige og/eller 
mundtlige tilbagemeldinger til eleverne på 
afleveringer og deres daglige indsats. Vi holder 
løbende læringssamtaler med alle elever, hvor vi i 
fællesskab med eleven evaluerer indsats og 
sætter fremadrettede mål. 

 

 

Elevinddragelse og kontakt-
lærerfunktion 

Elevinddragelse vægtes højt i folkeskolen. Dette 
bl.a. fordi eleven er medansvarlig for egen læring 
og udvikling. 

Årgangsteamet fordeler eleverne imellem sig 
efter faglige standpunkter, sociale aspekter og 
relationer. Dette bevirker, at den enkelte elev får 
den bedst mulige støtte gennem alle aspekter i 
skolen. 

Den enkelte elev vil således opleve at få tilknyttet 
en kontaktperson.  

 

Sådan gør vi 

Eleven inddrages i den faglige, personlige og 
sociale udvikling gennem en klar og tydelig 
bevidstgørelse af faglige og sociale mål. Dette 
sker blandt andet via løbende samtaler, den 
formelle elevsamtale, behovssamtaler samt 
skole-hjemsamtalerne.  

Læringsmål fra ministeriet vil blive synliggjort for 
den enkelte elev gennem elevsamtaler, så det 
kontinuerligt står klart, hvor eleven placerer sig 
fagligt og socialt, samt hvordan eleven når 
målene. 

Eleverne involveres i skolens udvikling gennem 
elevrådene og skolebestyrelsen. Vi tager eleverne 
med på råd, når vi påtænker at lave ændringer, 
der har betydning for deres læringsmiljø. 

Elevinddragelse og træning i demokratiske 
processer vil altid have vores fokus på Gl. 
Hasseris Skole. 

 

Opstart i børnehaveklasse 

 

Sådan gør vi 

Opstart i børnehaveklasse er første møde med 
skolen, for både elever og forældre. Vores 
primære fokus, den første tid, er tryghed. At alle 
møder tryg ind i skolen og føler sig som en del af 
fællesskabet i klassen. Fundamentet til en god og 
lærerig skolegang ligges i børnehaveklassen. 
Årgangen opdeles i klasser inden skolestart. Til 
hver klasse tilknyttes en børnehaveklasseleder og 
en kontaktpædagog, som vil følge klassen i 
0.årgang. Pædagogen følger som udgangspunkt 
klassen til og med 3. klasse 

Der arbejdes på tværs af klasserne med 
holddeling. Holddelingen sker ud fra flere 
kriterier, eksempelvis interesser, læringsstil, 
relationer, emne, niveau, køn m.m. 
Holdstørrelsen vil variere alt efter emne og mål. 
Formålet med holddeling er, at arbejde bredt 
med barnets/børnenes udvikling og 
læringspotentiale.  

Allerede før skolestart har vi 
førskolearrangementer, så børnene har kendskab 
til skolen og de voksne. 

Indskrivning  

I januar vil forældre modtaget et brev fra skolen 
vedrørende den elektroniske indskrivning i skole 
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og DUS. Seneste indskrivningsdato er senest d. 1. 
februar. 

 

Brev i e-boks vedr. optagelse 

Medio marts sendes et brev fra skolen med 
besked om optagelse på Gl. Hasseris Skole, samt 
kode til forældreintra.  

For de elever som ikke bor i Gl. Hasseris Skoles 
skoledistrikt, men har ønsket Gl. Hasseris Skole, 
vil det fremgå af brevet om barn er optaget på Gl. 
Hasseris Skole.  

 

Besked om klassefordeling 

Medio april vil forældrene via forældreintra få 
besked om klassefordeling. 

 

Valgfag 

Eleverne skal have valgfag fra 7.-9. klasse. Det 
vejledende timetal for valgfag er på 60 
undervisningstimer (klokketimer) om året 
svarende til to ugentlige lektioner. 

 

Sådan gør vi 

7. årgang 

Et bredt politisk flertal har, med virke fra 
skoleåret 19/20, vedtaget at styrke 
praksisfagligheden i folkeskolens ældste klasser. 
Det er besluttet at indføre et to-årigt obligatorisk 
praktisk/musisk valgfag, som afsluttes med en 
prøve i 8. klasse. Dette indfases fra 7. årgang 
19/20.  Prøven indgår i beregningen af, om 
eleverne har bestået folkeskolens 
afgangseksamen. 

 

8. og 9.  årgang 

På 8. og 9. klassetrin udbydes valgfag samlet for 
de to årgange i skoleåret 19/20. Det betyder i 
praksis, at de to årgange har valgfag sammen. 
Valgfagene udbydes halvårligt, og der sigtes mod 
en varieret og alsidig palette. 

Valgholdene bliver så vidt muligt tilrettelagt på 
tværs af 8. og 9. årgang. Der er ikke på forhånd 
givet et overordnet maksimum elevtal pr. fag, da 
det optimale elevtal vil variere fagene imellem. 

Denne struktur giver mulighed for flere 
valgmuligheder for den enkelte elev. 

9. årgangseleverne tilbydes herudover at deltage 
i henholdsvis Hasseris Gymnasium og 
UngAalborgs Talenthold, såfremt de vurderes at 
matche profilerne. 

 

Elevråd 

Sådan gør vi 

På Gl. Hasseris Skole har vi både et Juniorråd og 
et Ungeråd. I juniorrådet sidder elever fra 
mellemskolen, mens Ungerådet består af elever 
fra udskolingen. I rådene er hver klasse 
repræsenteret med to elever.  

I mellemskolen er proceduren således, at 
eleverne selv melder sig som kandidater og 
begrunder deres kandidatur for klassen, der så 
herefter vælger på demokratisk vis. 

I udskolingen vælges der ligeledes én deltager i 
hver klasse på demokratisk vis, mens det andet 
medlem fra klassen udpeges af klassens lærere. 
Dette skyldes at det i udskolingen er vurderet 
som en mere alsidig måde at sammensætte 
Ungerådet på.    
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Vi har brug for stærke elevråd sammensat af 
engagerede, ambitiøse og positive elever, som vil 
gå forrest for at få medindflydelse og 
medbestemmelse i forhold til deres hverdag på 
skolen. Der skal være prestige i at være med i 
elevrådene, og derfor vil vi give disse flere 
udfordringer og områder, som de kan være med 
til at beslutte og arrangere. Der vil desuden følge 
økonomi med til deres arbejde. Vi vil sørge for, at 
de får viden om, hvordan elevråd fungerer, sikre 
besøg udefra samt skabe mulighed for 
ekskursioner. Ved at være med i elevrådene, kan 
eleverne i deres "rygsæk" fylde personlig 
udvikling, fællesskab med andre, samarbejde på 
tværs samt indflydelse. 

 

Ansøgning om ekstraordinær 
skolefri 

Ansøgninger om ekstraordinær skolefrihed på 1-2 
dage rettes skriftligt til den enkelte elevs 
kontaktperson. 

Ansøgning om ekstraordinær skolefrihed på mere 
end to dage, rettes skriftligt til afdelingslederen 
for den enkelte elev. 

 

Sådan gør vi 

På Gl. Hasseris Skole er der forholdsmæssigt 
mange forældre, der ønsker skolefrihed for deres 
børn ud over de ordinære skoleferier. 

Skolens ledelse ser dette som et problem i 
forhold til at opnå de mål, vi sammen sætter for 
elevernes faglige og sociale progression. Derfor 
vil forældrene på skolen modtage følgende 
skrivelse, når der søges om skolefrihed uden for 
ferier: 

” Tak for din henvendelse vedr. ekstraordinær 
skolefri for dit barn. 

Vi noterer, at dit barn holder fri, og vil samtidig 
gøre dig opmærksom på skolens holdning, der er: 

• For at kunne opnå optimal læring og 
progression i fagene, er det vigtigt at 
være fysisk til stede i skoleugerne. 

• Dit barns tilstedeværelse er vigtig for de 
andre elevers læring, da eleverne bliver 
motiveret og inspireret gennem det 
sociale og faglige fællesskab i klassen. 

Af ovenstående grunde er det ikke uden 
problemer at give ekstraordinært skolefri. 
I skal derfor selv holde Jer orienteret om- og 
indhente det arbejde, som klassen laver i barnets 
fraværsperiode. I kan f.eks. spørge de andre 
forældre på årgangen om, hvad der skal laves. På 
den måde kan jeres barn deltage aktivt i 
undervisningen straks efter ferien. 

De bedste hilsner 

Ledelsen på Gl. Hasseris Skole” 

 

Læsestrategi 

På Gl. Hasseris har vi en rød tråd i arbejdet med 
læsning, gennem hele skoleforløbet. Dette har vi 
for at minimere læringstab gennem 
skoleforløbet, fordi vi tror på at læsning er 
fundamentet for alle andre fag, samt fordi 
læsning har mange udtryk, herunder 
fagliglæsning, skønlitterær læsning mm. 

Tegnene, på læring for den enkelte elev kan 
være: 

• Endnu bedre resultater i 
læsestandpunkter 

• Bedre forudsætninger for videre 
uddannelse 



”Sådan gør vi” på Gl. Hasseris Skole 
 

• Øget indre motivation ift. læsning 
 

Sådan gør vi 

Vi arbejder med faglig læsning i alle fag og har 
bl.a. 5 separate læsedage om året. Disse dage er 
fordelt på forskellige, udvalgte fag. 

Vores pædagogiske læringscenter (PLC), inkl. 
læsevejledere har fokus på at initiere forskellige 
minikurser og supervisere lærerne i alle fag. 

Vi arbejder med at ensarte undervisningsmidler, 
specielt i forhold til læsning, så eleverne ikke 
oplever store forandringer i tilgangen til læsning 
ved afdelingsskift. 

Fordi elevernes motivation for læsning daler 
henover skoleforløbet, har vi, som forsøg, indført 
to ekstra ”læselektioner” om ugen målrettet 7. 
årgang. Det er læsevejlederne, der er primære 
undervisere på denne opgave. Overordnet set 
arbejder vi på at motivere og fastholde elevernes 
lyst til læsning. 

Vi følger elevernes progression i læsning gennem 
hele skoleforløbet. 

 

Forventninger til forældre:  

Vi forventer, at forældrene bakker op om 
læsning. Vi forventer læseaktiviteter hjemme for 
0. til 3. klasse svarende til 15 minutter om dagen. 
For 4. - 9. klasse forventer vi læseaktiviteter 
svarende til 20 minutter om dagen. Forskning 
viser, at de elever, der læser meget, bliver 
markant bedre læsere. 

Kommunikation 

For at kunne leve op til Gl. Hasseris Skoles 
ambitiøse mål, er det essentielt, at der på og 
omkring skolen opbygges et tillidsforhold mellem 
ledelse, medarbejdere, elever og forældre. 

Kommunikationsformen mellem parterne er 
afgørende for succes. 

 

Sådan gør vi 

Vi kommunikerer med udgangspunkt i vores 
værdi: Ordentlighed. 
Vi spørger nysgerrigt ind til hinanden, for at 
forstå hinandens intentioner og budskaber, og vi 
er opmærksomme på, hvordan vores budskaber 
kan tolkes. 

Når vi kommunikerer, er det med udgangspunkt i 
det stærke ”Hvorfor”. Her giver vi modtageren i 
kommunikationen en klar indikation af hvorfor vi 
ønsker en ændring, en indsats eller lignende. 

Forældreintra er et godt redskab til information, 
men dårligt til at kommunikere over, specielt hvis 
det kommunikerede er følelsesbelagt. Derfor 
kontakter vi hinanden direkte, hvis vi har emner, 
der undrer os eller sårer os. Det kan være over 
telefon eller ved at mødes på skolen. 

 

Reduktion af skoledagens 
længde 

For indeværende skoleår (2019-2020) er det 
blevet politisk besluttet, at længden på 
indskolingens skoledag er reduceret til 27,8 
timer/uge, ligesom det er blevet muligt at 
reducere skoledagens længde for hhv. 
mellemskole og udskoling med op til 2 
undervisningstimer/uge. Yderligere forpligtes den 
enkelte skole på at tilføre ligeså mange 2-lærer 
timer, hvis vi vælger at reducere skoledagens 
længde. 

 

Sådan gør vi 
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I mellemskolen og udskolingen har vi reduceret 
skoledagens længde med de tilladte 2 timer pr. 
uge. Ligeledes har vi indført 2-lærer timer i 
samme omfang. 

2-lærer timerne bliver primært brugt til 
holddeling, ekstra bemanding i fordybelsesuger 
og særdage og elevsamtaler. 

Vi vil løbende evaluere vores anvendelse af 
timerne, så vi tilgodeser så mange elever, som 
muligt med denne nye mulighed. 

 

Tilstedeværelsestid fra kl. 
7.50 

Eleverne har tilstedeværelsestid iht. de udmeldte 
timetal i Folkeskoleloven. Den enkelte skole kan 
selv disponere over denne tid. 

 

Sådan gør vi 

På Gl. Hasseris Skole møder alle elever kl. 7.50, og 
undervisningen starter kl. 8.00. 

Vi har valgt at indføre 10 minutters 
tilstedeværelsestid om morgenen, for at give 
elever og personale den bedste start på dagen. 
Det er vores erfaring, at eleverne – i højere grad – 
er klar til undervisningens start kl. 8.00, når de 
møder kl. 7.50. I morgentiden har eleverne 
mulighed for at få snakket med deres 
klassekammerater, få styr på sko og overtøj, 
komme ind i klassen, finde deres skoleting frem 
og falde til ro, inden undervisningen starter. 

Vi oplever at undervisningen starter til tiden, og 
dermed får vi mere ud af morgenlektionerne. 

I tiden fra kl. 7.50 til 8.00 er der tilsyn fra 
afdelingernes lærere og pædagoger. 
 

_____________________________________ 

Med ovenstående som afsæt glæder vi os til det 
kommende skoleår, hvor vi sammen gør en god 
skole endnu bedre.  

M.v.h. Ledelsen på Gl. Hasseris Skole 


