
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato mandag d. 19.08.2019 kl. 17.15 – 19.45  

Mødested Hammershøj Skole 

 

Medarbejderrepræsentanter:  
Mette Roed 
Rikke Richtendorf 
 
Forældrerepræsentanter 
 
Laila Rohde Hougaard 
Torben Spanggaard Frandsen 
Jannie Werge 
Berit Hald 
Ivar Jacobsen 
Chresten Christensen 
Pia Ramsdal 
 
Ledelsesrepræsentanter:  
Jens Lange Jepsen  
Pernille Spåbæk Frank  
Jesper Hoberg 
 
Elevrepræsentanter 
 

Afbud  

Referent JH 

Referat udsendt 
  
JH – 20/8 
 

 

 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af referat.  

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (10 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling • Skoleårets start 

• Praksis ift. skolens mobilpolitik 

• Personalegruppens arbejde i uge 32: ”mødet med det udfordre-
de barn.” 

•  

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger Skole: 
- I uge 32 var det pædagogiske Personale på internat, hvor der 

blev arbejdet med temaet ”Det udfordrede barn”.  
- Vi har en oplevelse af at rigtig mange børn er kommet glade og 

energifyldte tilbage fra sommerferie. 

 



- Vi forventer i øjeblikket renovering af indskolingens fællesrum er 
færdig inden jul. 

- I udskolingen har vi ændret mobilpraksis, således at eleverne af-
leverer deres telefon om morgenen og får den udleveret den 
igen ved skoledagens slutning. Ændringen er primært gjort for at 
hjælpe eleverne til at være sociale i pauserne. 

- Skolen har etableret et samarbejde med Byens pensionistfor-
ening om frivilligt arbejde. Vi håber ordningen på sigt vil blive til 
glæde og gavn for både skole og seniorer. 

SFO: 
- SFO har haft en god sommer. Især er friluftsbadet blevet brugt 

meget. 
- I SFO/klub – Har vi ca. 50 børn, hvilket er flere end foregående 

år. Vi er derfor opmærksomme på løbende at evaluere og om-
strukturere hverdagen. 

- Endvidere arbejder vi i SFO med at tilbyde eleverne et sundere 
morgenmåltid. 

Beslutning  

 
 
 



 
Kl. 18.40 Skolen er vært for, at der serveres lidt mad.  
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Punkt Arbejdet med den fortsatte udvikling af skolens indskoling. 17.25 
(75 min.) 

Ansvarlig Torben & Jens 

Sagsfremstilling Bestyrelsen aftalte i foråret, at bestyrelsen på nærværende møde skul-
le gøre følgende: 
 

- Have fremlagt og drøfte resultatet af forårets forældreevaluering 
af skolens indskoling 

- Aftale rammerne for offentliggørelse af undersøgelsen 
- Lægge en strategi for indskolingens fortsatte udvikling 

 
 

Arbejdsform Jens gennemgår undersøgelsen og fremlægger ledelsens umiddelbare 
tanker om initiativer i indskolingen i lyset af resultatet. 
Bestyrelsen drøfter resultatet og giver sit bud på de afledte konsekven-
ser. 
Der træffes en beslutning om, hvordan der skal kommunikeres om 
ovenstående.  

Bemærkninger Den vedhæftede undersøgelse forventes læst inden mødet. 
Renoveringen af de fysiske rammer i indskolingen forventes færdiggjort 
ved årsskiftet.  
Store og grundlæggende forandringer i indskolingens struktur bør plan-
lægges så de træder i kraft pr. 1.august. 

Beslutning Bestyrelsen giver JL mandat til, at formulere en video som afspejler 
bestyrelsens tolkning af den gennemførte forældretilfredshedsunder-
søgelse. 
 
Bestyrelsen har desuden besluttet, at den identificerede udfordring i 
forhold til forældrenes overblik over hvad eleverne arbejder med, og 
status i forhold til målopfølgelse, drøftes med forældrene i mindre 
grupper på forældremødet den 1. oktober. 
Udfordringen omkring at forældrene har svært ved, at danne relationer i 
forældregruppen drøftes med forældrene på forårets forældremøde. 
 

4. Punkt Kultur omkring bad og omklædning i idræt Kl. 18.55 (20 min.) 

Ansvarlig Torben og Jesper 

Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede i foråret at prioritere at arbejde med, hvorledes 
bestyrelsen kan understøtte at skolens elever udvikler en hensigts-
mæssig kultur omkring bad og omklædning i forbindelse med idrætsti-
mer.   

Arbejdsform Drøftelse af de oplevede udfordringer og brainstorm på mulige initiati-
ver der kan styrke kulturen. 

Bemærkninger  

Beslutning Udsat 



5. Punkt Hvad rør sig Kl. 19.15 (10 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  

Bemærkninger - Vedr. videoovervågning på/ved Skolen. I forhold til en konkret 
episode ved skolen, vil skolen undersøge om der er tilgængeligt 
videomateriale. Skolen har altid mulighed for at gennemse vi-
deomateriale. Det vil naturligvis altid være en vurdering om brug 
af tid og ressourcer 

- Det er problematisk at stien ved skolen både er en gå og cy-
kel/knallertsti. Det giver anledning til utryghed hos de mindste 
elever. 

Beslutning  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Punkt Opfølgning vedr. kønspolitik kl. 19.25 (5 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling På det seneste møde blev følgende aftalt: 
Der tilføjes en passus til politikken vedr. Mod om opmærksomhed på ikke 
at hænge fast i traditionelle kønsrollemønstre. Formuleres af Laila 
 
På nærværende møde godkendes udkastet fra Laila. 

 

Arbejdsform Fremlæggelse og godkendelse 

Bemærkninger  

Beslutning Udsat 



 
 

8. Punkt Evt. 19.40 (5 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling • Vedr. kommunikation 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger  

Beslutning udgår 

 
 
 
 

9. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Opfølgning på de aftalte forventninger til den aftalte kampagne ift. ind-
skolingselevernes toiletvaner. 
 
 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning Udgår 

 

Ekstra punkt  Høringssvar vedr. Busruter 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling  
 
 

Arbejdsform  

Bemærkninger Bestyrelsen gør opmærksom på følgende: 
- Den lukkede rute ankommer for sent til skolen. Den bør ankom-

me 7.45, så børnene kan nå i klasselokalet inden det ringer ind. 
- Bestyrelsen er uforstående over for vurderingen af trafikfarlighe-

den i forhold til Løvskal landevej, Hviddingvej og Nørbækvej. 
- Bestyrelsen kvitterer for at det bliver muligt, at betale sig til at 

køre med den lukkede rute. 

Beslutning  

 
M.v.h. 
 
 
Torben Spanggaard Frandsen & Jens Lange Jepsen 

7. Punkt Drøftelse af den aktuelle situation omkring manglende skolepa-
truljer om eftermiddagene. Kl. 19.30 (10 min.) 

Ansvarlig JH 

Sagsfremstilling Det er aktuelt ikke muligt for skolen at tilbyde skolepatruljer om efter-
middagene. Skolens ledelse ønsker bestyrelsens perspektiver på situa-
tionen. 

Arbejdsform  

Bemærkninger - Bestyrelsen påpeger at belønningen for at stå skolepatrulje må-
ske ikke er i overens med indsatsen. 

Beslutning  


