
 
 
 

Vester Hassing Skole 
 

Skoleforvaltningen 
Halsvej 199 A 

9310 Vodskov 

Møde  Skolebestyrelsesmøde 

Tid  Tirsdag d. 11. februar 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, Lillian Hansen (suppleant) 

 
Afbud:   
Niels Skovmand 
Mads Torp  
Berit Brochstedt Rosenvinge 
 

 
 

   

Referent   

  
1.  Godkendelse af dagsorden (1 min)  

Godkendt 

 

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

Godkendt 

 

3. Nyt fra elevrådet (5 min) 

Lykke og Sophia fremlagde resultatet af elevrådets undersøgelse om, hvad  både 

eleverne og lærere/pædagoger kan gøre for at fremme fællesskabet 

 



4. Budget 2020 (1/1-31/7 2020) (15 min) 

● Godkendelse af budget for 2. skolehalvår 

Godkendt 

 

● Regnskab for 2019 

Godkendt 

 

5. Forskudte valg (20 min) 

● Procesplan for kommende valg gennemgås  

Procesplan fremlagt 

Der skal suppleres med tre nye medlemmer 

 

6. Skolefoto (10 min) 

● Beslutning om hvorvidt vi ønsker ny leverandør af skolefoto 

Flg. undersøges: 

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

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

Fremover vil der vil tilbud om foto på 0. - 1.. - 3. - 5. - 7. - 9. årgang 

 

7. Kvalitetsrapport og læringssamtale (10 min) 

● Ledelsen giver en orientering om skolens kvalitetsrapport samt aftalenotat 

fra læringssamtalen d. 28. januar 2020. 

Punktet udsat 

 

8. Vester Hassing Skoles inklusionsgrundlag (20 min) 

● Ledelsen orienterer om skolens nye inklusionsgrundlag som understøtter 

transparens i skolens virksomhed.  

Inklusionsgrundlaget fremlagt 

Der arbejdes med: 

 

Forebyggende indsatser: 

- der retter sig mod fællesskabet. Styrkelsen af årgangen/klassen, styrkelse af 

fællesskabet i klyngerne, forældresamarbejdet,  den gode overgang m.m. 

 

Foregribende indsatser 



- indsatser der retter sig mod grupper af børn f.eks ordblinde, DSA, klassearbejde 

bl.a. i samarbejde med inklusionsteamet m.m. 

 

Indgribende indsatser 

- indsatser rettet specifikt mod det enkelte barn f.eks. trivselsforum, 

netværksmøder, dialogmøder, supkon, samarbejde med PPR m.m. 

 

9. Orientering fra: (10 min) 

● Formand 

Orientering fra brugermøde (BO) 

 

● Skoleledelsen 

Fraværsregistrering - nye regler 

 

Orientering om mobilitetsproces i Aalborg Kommune i forbindelse med 

overtallige lærere, pædagoger og bh.kl.-ledere 

 

Dussen har modtaget 50.000 kr. til samarbejde med plejehjemmet - i projekt 

“fællesskaber på tværs” 

 

● Medlemmer 

Christian Østerballe: 

Invitation til møde skolers arbejde med data. Christian Østerballe deltager 

 

Lykke Raavig Sanderhoff: 

Ønske fra eleverne om at få tilladelse til at forlade skolen i pauserne 

 

● Personale 

Orientering om projektopgaven i udskolingen 

 

 

10. Lukket punkt (elevrådet deltager ikke) 

 

11. Evt. (5 min) 

Hvordan informeres medarbejdere om beslutninger i skolebestyrelsen? 

 



Punkter til næste møde: 

Kvalitetsrapport og læringssamtale 

Skolefoto 

Ændring i ordensregler vedr. udskolingselevers tilladelse til at forlade skolen i pauser 

 

 

 


