
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Gl. Hasseris Skole. 

 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 4.marts 2015, Kl. 17.00-19.00   

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

 

Suppleanter:  Pia Holm, Sofie Dahl Nordlund, Christian Bak 

Mødeleder: Lars Krull 

Referent:   Lotte Fischer Danielsen 

Afbud:   Tine Salomonsen 

Næste møde:  15.april 2015 

   
 
 

 Hvad handler punktet om 
 

Hvem Uddybning 
 
 

Beslutning 
 

B 1. Godkendelse af referat LK Referaterne ligger 
på hjemmesiden. 

 

Godkendt 

 

O 2. Orientering ved formanden LK   Visionsproces: SKB har høringsret indtil 
8.april. Vi bakker op og indsender ikke 
høringssvar 
Forældrehenvendelse: 

Brugervenligheden af forældreintra - 
Lars har svaret vedkommende. Vi er 



 

underlagt den generelle form på 
Intra 

D 3. Orientering ved skolens ledelse. 
-Treaddesk pressedækning 
- Kommende 0.klasse. 
- Brug af KFUM hallerne 
- Møder med kommende 1. og 
7.årgang. 
 
 
 
 

MSØ  
 

Treaddesk: pressedækning: mange 
pressefolk mødet op 
Den forskningsmæssige del søger vi midler 
hjem til, så vi kan få Universitetet 
indover. Projektet koster ikke skolen 
noget udover timer 
Kommende 0.klasse: Vi har lige nu kun 
børn til 2 klasser. Dog afventer vi 
kommende uge og tror fortsat på der 
bliver tre klasser. Lotte regner på % 
delen af hvor mange som har valgt anden 
skole.  
Brug af KFUM hallerne: en del 
undervisning er blevet aflyst. Michael 
har været til møde omkring dette. Desuden 
håber vi på at komme til at bruge hal 3 
på Aalborg Stadion. 
Møder kommende 1. Årgang og 7. Årgang: 
Møde i april med kommende 1.årgangs 
forældre i forhold til årgangstænkningen 
i kommende skoleår. Det samme gøres på 
kommende 7.årgang. Begrundelsen for vores 
tiltag er bl.a. At vi på denne måde kan 
være med til at sikre, at alle børn lærer 
så meget de kan. 
Skolelederforeningen: Michael trækker sig 
som formand for skolelederforeningen. 

 
D+B 4. Budgetforslag 2015. 

Forslaget vedhæftes og gennemgås 
på mødet 

MSØ  Drøftes på kommende møde igen. 

 

D+B 5. Skal vi fortsat være medlem af Skole 
og forældre til kr. 8000,- pr. år? 

LK  Drøftelse om hvad vi får ud af dette 
medlemskab. Vi har bundet os til kommende 
år, men vælger at droppe medlemskabet 
kommende år. Lars sørger for udmelding.  

 



 

D+B 6. Værdigrundlag.  
Der er udarbejdet et forslag ud fra 
bestyrelsens input. Forslaget 
gennemgås og godkendes evt. 

MSØ  Erstatter vores tidligere principper. 
Overordnet kan alle i SKB bakke op om 
forslaget, som er fremkommet fra 
drøftelserne på sidste møde.  
Michael retter til og derefter ligges det 
ud på hjemmesiden 

 

D+B 7. Kvalitetsrapport MSØ  Vi ligger på mange parametre over det 
forventede. Vi er den skole som score 
højest på matematik afgangseksamen af 
alle skoler (0,2 højre end skole nummer 2 
i kommunen) 
Eneste skole i kommunen som i nationale 
test har flueben i andel med gode 
resultater i dansk læsning i 2013/14  
Karakterer og socioøkonomisk reference, 
plus på 0,2 i forhold til hvad der 
forventes af vores skole 
Høringssvar:  
Bekymret i forhold til drenge og dansk 
kundskaber- side 25-26. Dette er en 
generel udfordring i hele kommunen, så 
Michael kontakter forvaltningen og hører 
hvad gøres der så overordnet set? Hvad 
tænker forvaltning/ tilføres midler osv? 
Vi vil arbejde på at gøre det endnu 
bedre. 
 
Lars inviteret af journalist til at 
kommentere på vores arbejde med 
kvalitetsrapporten. 
 

 

 8. Evt.   Skolernes Skak dag og diverse andre 
arrangementer ros fra SKB om, at vi 
deltager. 
 

 



 

 9.     

 10.     

 Beslutninger B 

  Drøftelsespunkter / personlige holdninger/værdier D 

 Refleksionspunkter – kreativitet R 

 Orienteringspunkter O 

 

 

 

Erindringsliste Besøg af trivselsperson fra skolen.  

  Rammer omkring skolemad 
  . 
 


