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Møde  Skolebestyrelsesmøde 

Tid  Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 17.00 - 18.00 

Sted  Online-møde 

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:  

 
Lykke Raavig Sanderhoff, Sophia Vestergaard 
Johansson, Berit Brochstedt Rosenvinge, Niels 
Skovmand, Mads Torp 
 

   

Referent   Tommy Andersen 

  
1.  Godkendelse af dagsorden (1 min)  

Godkendt 

 

2. Genåbning af skolen 

Søren fortalte om, hvordan vi har oplevet genåbningen af skolen for 0. - 5. årgang 
Det går fint om morgenen, børnene ved hvor og hvordan de skal møde ind. Børnene 
er delt i mindre hold, og der er lavet legegrupper. Udeområdet er opdelt, så de 
enkelte årgange ikke blandes. 
Tommy fortalte om fjernundervisningen på 6. - 9. årgang. Der er mange positive 
tilbagemeldinger fra både forældre og elever. 
Bodil fortalte om, hvordan undervisningen er organiseret i indskolingen. 
I nødpasning er der tilmeldt ca. 20 børn. De fleste er der kun i få timer/uge. 

 
Drøftelse af, hvordan skolebestyrelsen kan inddrages i forhold til de beslutninger, 
der træffes i øjeblikket mht nødskema og nødpasning 



Endvidere blev det drøftet, hvordan de gode erfaringer fra den nuværende 
undervisningen kan bruges i den videre udvikling af skolen på alle måder. 

 
På skolen er vi opmærksomme på, hvordan sidste skoledag for 9. årgang kan 
markeres og hvordan dimissionen kan arrangeres. 
 
 

3. Fælles skoleledelse 

Sandra efterlyste kommentarer til, hvordan vi fra V. Hassing Skole skal deltage i 
processen om fælles skoleledelse på nogle af skolerne i Aalborg Kommune 
 
Der skal inden sommerferien laves et evt. høringssvar vedr. den kommunale 
beslutning. 
 
Forslag til, at skolebestyrelsen kontakter de øvrige skolebestyrelser i klynge 7 med 
henblik for et samarbejde vedr. processen. 

 
 

4. Orientering fra ledelsen 

På trods af corona-situationen er ledelsen i fuld gang med planlægningen af det 

kommende skoleår, herunder ansættelser og fagfordeling. Desuden er vi optagede 

af Professionel Kapital, som har fokus på Kerneopgaven, nemlig elevernes læring og 

trivsel samt medarbejdernes arbejdsglæde. 

 

5. Evt. 

Intet 
 
 
Næste mødes afholdes online på Google Meet, tirsdag d. 12. maj 2019 kl. 17-18. 


