
 

 

            

REFERAT FOR SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Tirsdag d. 14/9 kl. 17.15 - 19.45  

Mødested Hammershøj Skole 

 

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

Afbud Berit, Heidi 

Referent Jesper Hoberg 
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Dagsorden  
 

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

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 
 

• Olympiaden, Corona,  

• Trafik 

• Etc. 
 

 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Vi har afholdt ”olympiaden” – God dag, godt humør. Dejligt igen, at 
arbejde med elevernes relationer på tværs af årgange. 

- Corona: Vi har haft lukket for sangundervisning, gennem det meste af 
august. Lige nu drifter vi skolen helt normalt. 

- Velkommen til Johannes og Joachim som elevrepræsentanter i elevrå-
det. I elevrådet arbejdes der med samme fokusområder som i besty-
relsen – , ensomhed, bevægelse og overgang til ungdomsuddannelse. 
Elevrådet har også planlægning af gallafest på dagsordenen den 
kommende tid. 

- Skolen brand alarm er blevet aktiveret af et barn, ved en fejl. 
SFO: 

- Har i år 10 års jubilæum som bevægelses SFO (DGI) SFOen planlægger 
samarbejde med Trojka – fodbold, badminton og gymnastik. 

- Læsespot projektet er skudt i gang. 3 årigt projekt med et mindre SFO- 
bibliotek, som har til formål at understøtte læselyst. June er ansvarlig. 

- Det går fint i forhold til ny klub. 40 børn er tilmeldt. 
 
 

Beslutning  

 
 
 
 

 

2. Punkt Kort ordinær regnskabsopfølgning kl. 17.55 10 min. 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Ordinær regnskabsopfølgning. 

Arbejdsform Kort orientering og mulighed for at stille spørgsmål. 

Bemærkninger Aktuel status udsendes inden weekenden. 
- Jens gennemgik tallene. 
- Uddybning af bl.a. posten flexjob 
- Bestyrelsen udtrykker tillid til skolens økonomistyrring 

Beslutning  

 
 
 
 



 
 
 

3. Punkt Brugerrejsen kl. 18.05 – 19.25.  Der vil blive lejlighed til at spise under pro-
cessen  

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Gennem efteråret skal skolens leder udarbejde en sammenhængsaftale, der 
sætter retning for skolens udvikling gennem den kommende periode. I sam-
menhængsaftalen skal skolen beskrive, hvorledes skolen vil arbejde hen mod 
følgende tre mål: 
 

1) Færre børn skal føle sig ensomme. 
2) Flere børn er sunde og fysisk aktive. 
3) Flere skal have en ungdomsuddannelse og en tilknytning til        
                    arbejdsmarkedet. 

 
På dagens møde skal bestyrelsen arbejde med punktet vedr. sundhed. Besty-
relsen har tidligere besluttet, at bestyrelsen under dette punkt ønsker at fo-
kusere på, at eleverne har en hverdag med meget bevægelse. 
 
På dagens møde skal bestyrelsen designe en brugerrejse set med forældreøj-
ne under overskriften:  Hvis nu hvis mit barn fik bevægelse for alle pengene! 
Under mødet skal bestyrelsen gennem en proces, hvor de skal forsøge at 
fuldende nedenstående sætninger: 
 

- Bevægelse i forbindelse med dagens start: 
Jonas elskede onsdag morgen. Der skulle klassen nemlig………..  
 

- Bevægelse i en tilfældig undervisningslektion: 
Sanne kunne rigtig godt lide at have dansk med Bodil. Bodil var nemlig rigtig 
god til at….  

- Bevægelse i frikvartererne:  
Jonas var blevet super glad for frikvartererne efter at skolen….. 
 

- Bevægelse i SFO og klub. 
Sanne var glad for sin skole. Men det bedste ved skolen var nu alligevel SFOén 
for i SFOén….. 

- Bevægelse som tema i skole-hjem samarbejdet: 
Jonas´ far Gert, der var formand i den lokale gymnastikforening, gik virkelig 
meget op i skolens sundhedsprofil. Derfor blev han utrolig glad, da han opda-
gede, at skolen havde inviteret forældrene til…….  
 

- Invitation til bevægelse med udgangspunkt i skolens fysiske 
rammer. 

Vinderen af prisen ”Mest innovative skoleinteriør til fremme af børns sund-
hed 2023”  er – Hammershøj Skole! I sin begrundelse lægger komiteen vægt 
på at…….  
 

- Skolen og det lokale foreningsliv 
Det mest afgørende skridt for etableringen af det fantastiske samarbejde 
mellem skolen og de lokale idrætsklubber var nok da……… 



  
 
 

Arbejdsform Processen præsenteres på mødet. 

Bemærkninger Note: Bestyrelsen har tidligere, i princippet om undervisningens organisering, beskrevet en 
forventning om, at skolens personale forud for alle undervisningsforløb overvejer, hvorvidt 
forløbet eller dele af forløbet kan afvikles udendørs.  

 

Beslutning Nedenstående er kladder til arbejdscases. Derfor indeholder det også slåfejl, 
manglende sammenhæng mv.: 
 

- Bevægelse i forbindelse med dagens start: 
Jonas elskede onsdag morgen. Der skulle klassen nemlig have idræt i de før-
ste timer- desuden synes Jonas, at det er rart, at han må snuppe en (løbetur, 
gåtur, bordtennis, mv.) efter læsebåndet, der har klassen nemlig ugeskema 
om man må tage en powerbreak på 15 min. Han synes det gør ham vågen og 
klar til at lære. Det er elevrådet, der har lavet et idekatalog til aktiviteterne. 
Fælles aktivitet for klassen 10. min. Hver morgen inden/efter læsebånd. 
 

- Bevægelse i en tilfældig undervisningslektion: 
- Inspirationsnetværk for bevægelse i undervisningen 
- Bevægelse i undervisningen er som udgangspunkt i alle skole-

dage, men det skal give mening 
- Overbygningen skal måske mere motiveres til bevægelse i 

pauserne. 
 
 

- Bevægelse som tema i skole-hjem samarbejdet: 
Jonas´ far Gert, der var formand i den lokale gymnastikforening, gik virkelig 
meget op i skolens sundhedsprofil. Derfor blev han utrolig glad, da han opda-
gede, at skolen havde inviteret forældrene til madlavning, skydning, rundbold 
børn og voksne sammen. Foreningslivet inviterer forældrerne til at komme. 
Foreningslivet møder op til forældremøder eller klassearrangementer. Walk 
n´talk til forældremøder – virtuelle poster. 
 

- Skolen og det lokale foreningsliv 
Det mest afgørende skridt for etableringen af det fantastiske samarbejde 
mellem skolen og de lokale idrætsklubber var nok da Hammershøj Skole tog 
initiativ til en dialog med IF Trojka gennem facilitering fra DGI som inspirere-
de til en præmiering af en idrætsungdomsuddannelse for udskolingselever. 
Idrætsforeningen fik hvervet mange af skolens indskolingselever i forenigens 
store grupper; fodbold, håndbold og badminton. Foreningen betaler elever-
ne/trænerne ca. 500,- og SFO stiller med Pædagogisk personale. Det foregår 
16.00 – 17.00 

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



 
 
 
 

 

5. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning Udgik 

 
M.v.h. 
 
Jens Lange Jepsen og Torben Spanggaard 

4. Punkt Hvad rør sig.  kl. 19.25 (15) min. 

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Punktet ”Hvad rør sig” er et fast punkt på dagsordenen. Formålet med punk-
tet er at sikre ”et rum” for, at alle bestyrelsesmedlemmer kan sætte 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 forhold. 

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

Arbejdsform Drøftelse 

Bemærkninger  

Beslutning Udgik 


