
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 15.april 2015, Kl. 17.00-19.00   

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:   Lotte Fischer Danielsen 

Afbud:   Henriette 

Næste møde:  27.maj 2015 

   
 
 

 Hvad handler punktet om 
 

Hvem Uddybning 
 
 

Beslutning 
 

B 1. Godkendelse af referat LK  Referat godkendt 

O 2. Orientering ved formanden LK   Høring vedr. Udskoling på Nørholm skole - vi har 

ikke indgivet høringsforslag  

 

 



 

D 3. Orientering ved skolens ledelse. 
 
Møder med kommende 7.klasses 
forældre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Rynkeby skoleløb 
 
 
 
 

Innovationsprojekt internt og eksternt. 
 
 

 
Over- undertallighed 

 
 
 

Ny teamsammensætning. 
 

MSØ  
 

  

7. Klasse forældre informationsmøde  

Der har været afholdt møder. Der laves ny 

stamhold på kommende 7. Årgang.  

Informationsmøde og forældre cafe. Rigtig god 

proces. 

Der har været enkelte ytringer omkring hvorfor 

ledelsen beslutter uden/ inden at hører forældrene. 

Andre taler om processen i positive vendinger.  

Vi havde drøftelse omkring at holde 

informationsmøde hver gang børnene skifter 

afdeling. 

 

Team Rynkeby skoleløb: 

En super godt planlagt og tilrettelagt løb. 

Indskolingen på børn løb 79.000,- til børn med 

cancer. 

 

Innovationsprojekt: Ansøgning ude til at omtænke 

PLC - samarbejde med Mellervang skolen, en 

skole i Norge og en i Sverige. 

 

Over og under tallighed: Vi har desværre ikke i 

kommende skoleår, timer til de medarbejdere vi 

nu har i midlertidige stillinger.  

 

Nye teamsammensætning: Den er faldet på plads. 

Har afholdt pædagogisk råd hvor personalet 

arbejdede i disse nye team.  

 

 
 

D+B 4. Budgetforslag 2015. 
Forslaget vedhæftes mandag den 
13.april og gennemgås på mødet 

MSØ og CIT  Michael og Charlotte gennemgik budget: 

Overordnet tænker vi decentralisering - mange 

midler er derfor ude i de enkelte team, og 



 

opgaver. Ingen stram styring fra ledelsen, der 

ligges op til medarbejderne kan tænke fleksibelt, 

og pengene er ude hvor man er tæt på 

kerneydelsen. Meget ansvarlige medarbejdere.  

Fordelt efter elevtal på de enkelte årgange. 

Overskud fra sidste år, er ikke fordelt endnu, da vi 

ikke kender tallet. 

Forbrugsprocent sidste år var 98%.  

Nye systemer og nye folk gør, at vi ikke kan 

udskrive  

Vi forsøger at kommende budgetforslag er på på 

SKB møde først i januar 2016 

Budget godkendt. 

 

 5. Prioriteringer vedr. timefordelingsplan 
gennemgås og godkendes. 
Planen sendes særskilt af BJ 

MSØ KR  Birgit gennemgik og SKB godkendte. 

 

På kommende 2. Og 8. årgang vælger vi at 

bibeholde  4 klasser, men har kun fået bevilling til 

3 klasser. På disse årgange er det nødvendigt at 

samlæse en del af timerne for at det samlede 

timetal overholdes. Vores fysiske rammer gør det 

svært, at samle eleverne i større hold,  

 

Vi havde drøftelse omkring, at vi i den bevilling 

vi er tildelt ikke kan dække den faglig 

undervisning, men er nødt til at bruge holdtimer 

til at dække elevernes skema. Dette undre 

selvfølgelig SKB og der er utilfredshed med, at 

det er nødvendigt anvende holdtimerne. 

Fordelingsnøglen er ikke i orden for os, som er en 

stor skole, i godt socioøkonomisk kvarter.  

 

 

 6.     



 

 7.     

O 8. Evt. Alle  Bevægelse i undervisningen - nogle børn ytre, at 

de ikke synes, der er særlig meget bevægelse i 

undervisningen. Fokus på det fra skolens side 

frem ad rettet. Og vi arbejder alle med det - 

implementering er i proces. 

 

Boden/ madudvalg/ bestilling af sandwich - blev 

drøftet.  

 

 

 

 9.     

 10.     

 Beslutninger B 

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 

 Orienteringspunkter O 

 

 

 

Erindringsliste Besøg af trivselsperson fra skolen.  

  Rammer omkring skolemad 
  . 
 


