
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole 
 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 20. august 2014, kl. 19.00-21.00   

Deltagere: Lars Krull, Henriette Charlotte Nikolajsen, Allan Huus, Jill B. Larsen, Pia Holm, Tine Salomonsen, Merete Hoffmann, Kim Nygaard, Christian 
Bak, Dorte Saugstrup, Sofie Dahl Nordlund, Henrik Bundgaard Kjær, Michael Sørensen, Katja Kjær Rask. 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Katja Kjær Rask 

Næste møde:   24.september 2014 
 
 

 Hvad handler punktet om 
 

Hvem Uddybning 
 
 

Beslutning 
 

O 1. Velkommen til Gl. 
Hasseris Skole. 

        Konstituering 

MS 
 

Kort ”bordet rundt” hvor alle præsenterede sig og begrundede deres 
deltagelse i skolebestyrelsesarbejde.  

Genvalg af Lars Krull som formand. 
Genvalg af Jill Larsen som næstformand. 
 
Begge blev valgt enstemmigt. 

D 2. Skolens ledelse 
foreslår følgende 
dagsorden: 

MS Dagsorden gennemgået  
 

 O 3. Skolebestyrelsens 
arbejde 

LK LK orienterede kort om bestyrelsens arbejde; herunder mødeform og 
indhold, der behandles. 
LK præciserede en skelnen mellem informationspunkter og 
beslutningspunkter og understregede at et stærkt HVORFOR altid skal være 
til stede. 
LK plæderede desuden for ordentlighed og for at det skal være den fælles 
lyst til at lave en endnu bedre skole, der skal drive os.  

De kommende skolebestyrelsesmøder vil indeholde en 
revidering af skolens principper. 

 4. Fastlæggelse af 
bestyrelsesmøder, 
herunder forslag om 
en ny tidsramme 

 Følgende mødedatoer og tidspunkter blev aftalt: 
24/9: 18-20 
22/10: 17-19 
10/12:17-19 + spisning 
14/1: 17-19 
4/3: 17-19 

 



 

15/4: 17-19 
18/6 (torsdag): 17:30-19 + spisning 
 

 5. Erindringsliste   Listen er stadig gældende. 

O 6. Elevråd KR Elevrådet i udskolingen er ved at tage form. Der er sent beskrivelse at 
formen for det nye elevråd til samtlige elever og forældre i udskolingen. 
Målet er at gøre deltagelse i elevrådet attraktivt og meningsfuldt. 

 
 

O 7. Ekstern 
kommunikation 

KR Gl. Hasseris Skole gør meget snart sin entré på Facebook, ligesom vi 
fremadrettet jævnligt vil sende historier til Forvaltningen, der meget 
målrettet søger at profilere Aalborg Skolevæsen på Facebook.   

Det blev aftalt, at der på skolens Facebook-side skal være 
en såkaldt ”Code of Conduct”, der præcist markerer at 
indlæg skal være holdt i sober tone, at der opfordres til 
saglig og konstruktiv dialog og at indlæg der er 
upassende/ubehagelige vil blive fjernet og eventuelt blive 
efterfulgt af en henvendelse fra skolens ledelse. 
 

O 8. Frugtordning KR Der er etableret frugtordning hele skoleåret for alle elever. Økonomisk 
hænger det sammen grundet EU-tilskud og sponsorat. Gl. Hasseris Skole 
har således ikke udgifter forbundet med frugtordningen – blot udlæg af 
midler frem til EU-refusion.  

 

O 9. Reformen Alle Ledelsen og medarbejdere orienterede om hvorledes reformarbejdet 
skrider frem. 
Skolebestyrelsen vil give tid og følge implementeringen og anerkender at 
skolens er på vej igennem store forandringer og at disse tager tid. 
Skolebestyrelsen opfordrer til at det fortsat udvises tillid til og forståelse for 
det store arbejde. 
Flere skolebestyrelsesmedlemmer fortæller desuden om tilfredse 
forældrehenvendelser og glade børn.  

 

O 10. Evt. Alle Skolebestyrelsen ønskede fremvisning af personalearbejdspladser, hvilket 
fandt sted efter mødet. 

 

 Beslutninger B 

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 

 Orienteringspunkter O 

 
 

 
Erindringsliste:  Besøg af trivselsperson fra skolen.  
  Rammer omkring skolemad 


