
 
 
 

Vester Hassing Skole 
 

Skoleforvaltningen 
Halsvej 199 A 

9310 Vodskov 

Møde  Skolebestyrelsesmøde 

Tid  Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 17.00 - 19.00 

Sted  Personalerummet Vester Hassing Skole 

Deltagere  Sandra Burri Gram-Hansen, Berit Brochstedt 
Rosenvinge, Christian Østerballe, Martin Ørum 
Jacobsen, Niels Skovmand, Anja Briang Møller, 
Anne-Britt Andersen, Carina Brix Jensen, Niels Reimer, 
Mads Torp, Søren Madsen, Bodil Poulsen, Tommy 
Andersen, Lykke Raavig Sanderhoff, Sophia 
Vestergaard Johansson 

 
Afbud: 

 

  Mads Torp  (suppleant Lillian Hansen deltager) 
Sophia Vestergaard Johansson 
Anja Briang Møller 
Carina Brix Jensen 
 

Referent  Tommy Andersen 

  
1.  Godkendelse af dagsorden (1 min)  

Godkendt 

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (1 min) 

Godkendt 

 

3. Nyt fra elevrådet (15 min) 

● Elevrådet ønsker at skolebestyrelsen laver et svar på følgende: Må 

eleverne forlade skolen det store frikvartér? 

 

Beslutning: Nuværende praksis fortsætter. Det betyder, at eleverne i skoletiden ikke må 

forlade skolen uden tilladelse. 



 

4. Skolefoto (10 min) 

● Beslutning om hvorvidt vi ønsker ny leverandør af skolefoto 

● Har Say Orange  samme service som Aalborg Skolefoto og til hvilken pris? 

● Kan Aalborg Skolefoto lave andre serier/motiver end de nuværende? 

 

Beslutning: Der tages fremover skolefoto på 0. årgang, 1. årgang, 3. årgang, 5. årgang, 

7. årgang og 9. årgang. Skolen fortsætter samarbejdet med Aalborg Skolefoto 

 

5. Principper for årgangstænkning på Vester Hassing Skole (45 min) 

● Gennemgang af skolens principper til godkendelse 

■ Redegørelse for årgangstanken på 2. årgang (jf henvendelse) 

■ Tilbagemelding til forældreråd på 2. årgang 
■  

Beslutning: Princip for årgangstænkning vedtaget af et flertal i bestyrelsen. 

 
Forud for godkendelse af princippet diskuterede bestyrelsen differencen mellem princip 
og eksekvering, samt vigtigheden af at der sikres stabilitet og trivsel for skolens børn. 
Ud fra princippet tilrettelægges skolegangen på de forskellige årgange under 
hensyntagen til de evalueringer/tilbagemeldinger der løbende indsamles både fra 
medarbejdere, elever og forældre 

 
Skoleleder Søren Madsen indkalder forældrerådet på 2. årgang til opfølgning på 
henvendelse 

 

6. Valg af konstitueret formand for skolebestyrelsen (5 min) 

 

Sandra Burri Gram-Hansen fortsætter som formand. Anne-Britt Andersen valgt til 
næstformand 
 

7. Hvem deltager i informationsmødet mandag d. 16. marts kl. 17-18? (2 min) 

 

Christian Østerballe deltager i informationsmødet 

 

8. Orientering fra: (10 min) 

● Formand 

■ Indkomne forslag 

 



Intet 

● Skoleledelsen 

 

Orientering om: 

Tiltag på skolen vedr. Corona-virus 

Dussens forårsfest aflyses 

Det undersøges hvordan skolen skal forholde os til kommende skolerejse 

Skolens tildeling af ressourcer for kommende skoleår 

Lokal beslutning vedr. nationale test i forhold til de nye retningslinjer 

Projekt “hulebygning” i dus og indskoling 

 

● Medlemmer 

 

Intet 

 

● Personale 

 

Trivselsdagen 

 

9. Evt. (5 min) 

 

Intet 

 

 

Punkter til næste møde: 

 

 

 


