
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole 

 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 24.september 2014, Kl. 18.00-20.00   

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 og 
Lotte Fischer Danielsen. Elever Kasper og Anne Sofie 8.kl 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Lotte Fischer Danielsen 

Næste møde:   27.10.2014 

   

 

 

 Hvad handler punktet 
om 

 

Hvem Uddybning 
 
 

Beslutning 
 

O 1. Orientering ved 
formanden 

LK Lars har været til møde med skolens personale og med elevrådet 
til møde med Borgmesteren. Begge dele vellykkede møder. 
 
Lars og MSØ til møde på Forvaltningen. 
 
 
SKB været til aftenmøde med alle andre bestyrelser. Godt møde. 
Valg til FRO blev nævnt og der er valg i 2014.  
 
 
 
Lars været til møde omkring Fremtidens skole. En del af dette 
møde omhandlede, Skolernes indsats for at fortælle den gode 
historie via Facebook. 
 
Forældrehenvendelser: 
Mad 

 
Eksterne repræsentanter i SKB, er vi positivt stemt 
overfor, men detvil kræve en grundig drøftelse i SKB, 
så vi sætter punktet på dagsorden til kommende 
møde.  
Vi vil gerne opstille med kanditat til FRO – tidsplan for 
valget sendes ud sidst i november. 
 
 
Materialet sendes til MSØ og det relevant sendes 
videre til forældrene.  
 
 
 
 
 
 



 

Kvalitetssikring af velfungerende teams – kollega feedback/ vi 
hjælper hinanden også der hvor det er svært. 

 
 
 
 
 
 
 

D 2. Orientering ved 
skolens ledelse. 

- Nyt logo. 

MSØ Velkommen til Sofie og Kasper.  
 
Lotte præsenterede kort sig selv. 
 
Arbejder med logo – ikke nyt logo, men blot forfine det vi allerede 
har. 
 
Facebook: Løbende opslag på Gl. Hasseris’ side. FB er 
supplement til Intra.  
 
Drøftelse om informations niveau fra skole til forældre via intra. 
Hvor meget og hvor lidt skal der sendes ud.  
 
Drøftelse omkring lektier/lektiecafe. Der tales meget om det blandt 
forældrene.  
 
Parkering – MSØ har lavet opslag på Intra.  
 
Skolens forskønnelse er godt i gang. Ros til Jørgen og Katja for 
deres indsats. 
 
Forsøg med løbebånd i en klasse, er på trapperne. 
 
Arbejder godt og konstruktivt med reformen.  
 
Centralt fra Skoleforvaltningen er der påbegyndt visionsproces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sættes på som punkt på et kommende møde. 
 
 
 
Der kan laves særaftale med MSØ 
 

 3. Nuværende 
principper. 
 Revidering og 
prioritering af 
revidering. 

LK (Se evt. notat fra Skoleleders stillingsopslag.) 
 

Hvad tror vi på og hvad prioriterer vi? 
Vores værdigrundlag er for nuværende gældende og 
de vedsendte principper kasseres.  
Der opstartes en proces med værdiarbejdet.  



 

Principperne 
vedlægges. 

 

Værdi snakken tages op på vores kommende møder 
 

D+B 4. Skolemad. Strategi 
for det kommende 
arbejde.  
Indstillingen: 
Varieret kosttilbud til 
de, der ikke kan har 
mulighed for selv at 
få madpakke med i 
skole. 
 

MSØ Elevrådet har taget snakken i klasserne i udskolingen: 
Vil gerne kunne bestille sandwich udefra.  
Drøftelse om sundhedspolitikken – hvad skal der. 
Madpakke tid – nogen får ikke spist. Kunne være en del af UU 

Skal kunne løbe rundt i sig selv.  
Alle skal have muligheden for at ”deltage” til rimelig 
pris. 
Vi supplerer det nuværende udbud med, at der kan 
købes sandwich udefra. Elevrådet og ledelsen 
undersøger hvordan og hvorfra det kan lade sig gøre, 
at bestille fra. Samt sætter rammen omkring hvordan 
det skal foregå. 
Sættes på som punkt Madkultur, på kommende møde. 

B 5. Ny dato for 
skolebestyrelsesmø
de i oktober. 
 

MSØ  Mødet flyttes til den 27.10.14 

D+B 6. Normering og 
ressourcetildeling. 
Hvordan 
administreres 
dette? 

MSØ   
Udsættes til næste møde 

O 7. Evt. Alle   

 Beslutninger B 

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 

 Orienteringspunkter O 

 

 

 

Erindringsliste Besøg af trivselsperson fra skolen.  

  Rammer omkring skolemad 

  Madkultur 

 


