
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Mandag d. 16.august kl. 17.15 - 19.45  

Mødested Hammershøj Skole 

 

Medarbejderrepræsentanter:  
Mette Roed 
Rikke Richtendorf 
 
Forældrerepræsentanter 
 
Poul Michael Brixen 
Heidi Vetter 
Torben Spanggaard Frandsen 
Berit Hald 
Ivar Jacobsen 
Chresten Christensen 
Pia Ramsdal 
 
 
Ledelsesrepræsentanter:  
Jens Lange Jepsen 
Pernille Spåbæk Frank 
Jesper Hoberg 
 

Afbud Berit, Pia, Ivar. Elevrådet er endnu ikke konstitueret 

Referent Jesper Hoberg 

Referat udsendt 
17-08-21 
 
 

 

 
Dagsorden  
 

 
 
 
 
 
 

1. Punkt Konstituering kl. 17.35 (15 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Ved indgangen til indeværende valgperiode drøftede bestyrelsen mu-
ligheden for, at Heidi skulle afløse Torben som formand ved starten på 
skoleåret 21-22. I forlængelse af denne plan skal den nye bestyrelse 
starte året med en endelig konstituering.  

Arbejdsform  

Bemærkninger Ledelsen må ikke være i lokalet under konstitueringen 

Beslutning Torben Frandsen er valgt til formand. 
Heidi Vetter er valgt til næstformand. 

 



2. Punkt Meddelelser kl. 17.45 (10 min.)  

Ansvarlig  

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 
 

• Skoleårets start 

• Den aktuelle situation ift. Coronavirus 

• Etc. 
 

 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Der mærkes god energi i huset. Dejligt det igen er muligt at væ-
re sammen igen på tværs af klasser og dyrke fællesskabet.  

- En del arbejde på kontoret er i skoleårets opstart gået med smit-
teopsporing. Når en elev er sendt hjem med corona eller som 
nær-kontakt til en smittet giver klassens dansk og matematiklæ-
rer opgaver til den hjemsendte. Vi kan ikke levere decideret 
fjernundervisning. 

- Over sommerferien er tre elever fraflyttet skoledistriktet og har 
derfor skiftet skole. Fem er flyttet til. 

-  
- Der har været afholdt samarbejdsmøde med IF Trojka vedr. 

brug af hallen. På mødet blev projekt ”ny hal også drøftet” Sko-
lens bestyrelse vil i løbet af projektet blive indraget. 
 

- Skolepatruljen er begyndt stærkt. 
 

- ”Olympiaden” afholdes for hele skolen, den 27. august 2021. 
 

- Grønne sammen afholdes for hele skolen mandag til onsdag i 
uge 37 

 
- Cecilia Baltsersen er ansat som fast tilkaldevikar 

 
SFO: 

- 95 elever er pt. tilmeldt SFO. I dette skoleår bruger SFO, som 
noget nyt, hallen flere eftermiddage om ugen. 

- Jasper er ansat som pædagogmedhjælper 
 
Team Hammershøj (klubben) 

- Havde en god åbningsdag med ca. 60 fremmødte børn. Godt 40 
børn bruger dagligt klubben, i den gratis prøveperiode. 
 

Beslutning  

 
 
 
 

 

3. Punkt Bestyrelsesarbejdet gennem kommende skoleår kl. 17.45 (20 min.) 

Ansvarlig Formanden samt Jens 

Sagsfremstilling Formålet med kontrakteringen er, at bestyrelsen beslutter, hvad de en-
kelte medlemmer gensidigt bør forpligte hinanden på for at sikre den 
mest optimale mødeafholdelse samt det bedst mulige samarbejde.  



Bestyrelsen har tidligere besluttet følgende ifb. med kontrakteringen: 
 
- Fokus på mødeeffektivitet – tid på de enkelte punkter 
- Alle forventes at være klar ved det anførte tidspunkt for mødestart 
- Formanden er ordstyrerordstyrer 
- Dagsorden bliver udsendt en uge før mødet 
- Referat bliver udsendt senest en uge efter mødet 
- Punkter hvor elevrepræsentanter skal høres sættes først i dagsor-

denen 

Arbejdsform Beslutningspunkt 

Bemærkninger - Udkast til budget ønskes udleveret på forhånd, sammen med 
dagsorden. 

- Samme gælder for løbende budgetopfølgninger 

Beslutning - Efter hvert punkt ridser referenten op, hvilke notater der er taget. 

 
 
 
 
 

4. Punkt Fokusområder for bestyrelsesmedlemmerne på årets forældre-
møder 18.05 (20 min.)  
 

Ansvarlig Formanden 

Sagsfremstilling Bestyrelsen skal gennemgå og drøfte kontaktpersonernes opgaver un-
der de kommende forældremøder. 
 

Arbejdsform Beslutning og orientering 

Bemærkninger Bestyrelsesmedlemmernes opgaver under møderne er vedhæftet den-
ne dagsorden.  
 
- Skolens hjemmeside bør opdateres, så det fremgår, hvem der sid-

der i skolebestyrelsen. 
 

Beslutning - Bestyrelses-repræsentanter opfordrer forældre til at tale om deres 
børn om trafiksikkerhed. (bruge tunnellen) (være positive rollemo-
deller) (krydse bakkevej på det rigtige sted) 
 

- Bestyrelses-repræsentanter kan fortælle om skolens forældrede-
mokrati. 

- Den øvrige liste er opdateret og ligger i SB-Medlemmernes mail-
boks. 

 
 

 
Kl. 18.25  Skolen er vært for at der serveres lidt mad.  
 
 
 



 

6. Punkt Sundhed. kl. 18.55 – 19.45  
 

Ansvarlig Jens og Torben 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har i flere omgange drøftet temaet sundhed. Ambitionen 
med punktet på nærværende dagsorden er primært at etablere klarhed 
over bestyrelsens principielle holdning til spørgsmålet samt klarhed 
over bestyrelsens ambitionsniveau på området: 
 
Sundhed er et af de tre mål skolerne i Viborg er forpligtet på at arbejde 
hen mod: 
 
Flere er sunde og fysisk aktive 

• Færre er overvægtige (BMI) 

• Flere indgår i fritidstilbud 

5. Punkt Hvad rør sig.  kl. 18.40 (15) min. 

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Punktet ”Hvad rør sig” er et fast punkt på dagsordenen. Formålet med 
punktet er at sikre ”et rum” for, at alle bestyrelsesmedlemmer kan sæt-
te ord på de signaler og input, de siden sidst har opfanget ift. skolen.  
 
Punktet er ikke et diskussionspunkt men en mulighed for: 
 

- At skoleledelsen kan besvare konkrete spørgsmål, og få hjælp til 
at styrke ledelsens eksterne kommunikation om konkrete for-
hold. 

- At bestyrelsen kan beslutte at dagsordensætte et aktuelt og re-
levant tema på et kommende bestyrelsesmøde. 

Arbejdsform Drøftelse 

Bemærkninger - Ny hal – DGI laver en undersøgelse af behovet. Skolen og sko-
lens elever inddrages i undersøgelserne. 
 

- Biblioteksudlån kommer tilbage i almindelig ”gænge”. 
 

- SFO- maden er steget 2,-. Pernille redegjorde for prisstigningen. 
Skolebestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med ordningen. 

 
- Opleves der noget uhensigtsmæssigt i forhold til skolebussen, 

kontakts Dorthe Klitgaard. Dorthe har kontakten til Viborg 
Kommunes ruteplanlægger. 

 
- Dejligt at eleverne er vendt tilbage til en normaliseret hverdag. 

 
- Der meldes om tilfredsfredshed med ny indskolingsstruktur 

blandt forældre. 
 

- Skolen forventer at skolemad, som vi kender det fra før corona, 
vil komme op at køre igen i løbet af dette skoleår. 

 
- Torben kontakter borgerforeningen – i forhold til sikker skolevej 

(ønske om cykelmarkering over Vorningvej) 

Beslutning  



 

Arbejdsform Orientering og drøftelse. 

Bemærkninger  

Beslutning Det blev besluttet at bestyrelsen arbejder med sundhedsmålene gen-
nem et bevægelsesperspektiv. 

 
 
 

 

7. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

 
Uden for referat blev ideen om et forum for SB-formænd; på tværs af kommunens skoler, 
drøftet. 
 
M.v.h. 
 
Jens Lange Jepsen 


