
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato tirsdag d. 24.09.2019 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 
 
Joakim Antonsen 
Johannes Kjeldsen 
 

Afbud Berit, Pia 

Referent JH 

Referat udsendt 
  
JH 27/9 - 2019 
 

 

 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af referat.  

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (10 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling • Nye elever 

• Status på kampagnen omkring toiletvaner 

• Status på implementeringen af AULA 

• Skolebestyrelsesvalg 

• Arbejdet med lyd i fællesrummet  

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Nyt fra Viborg Ungdomsskoles bestyrelse ved Jannie 
 

 



Fra SFO:  
- Børnene bager kager som sælges i et projekt, hvor der samles 

ind til børnetelefonen 
- Tur til Mønsted Kalkminer i oktober 

 
Fra skolen: 

- Kampagne for at forbedre elevernes toiletvaner i indskoling og 
mellemtrin. Kampagnen afsluttes med en konkurrence om en bi-
ograftur for klassen. 

- Vi minder om at der er nyvalg til skolebestyrelsen i foråret. 
- Der er gjort forskellige tiltag i forhold til lyddæmpning i indskolin-

gens fællesrum. 
- Der er udsendt udbudsmateriale i forhold til projektet i indskolin-

gens fællesrum – vi forventer at have hemsen i brug omkring 
nytår. 

- Fire 9. kl. elever klimastrejkede en fredag. Skolen gør opmærk-
som på at al fravær fra undervisningen er et forældreansvar. 

- På mellemtrinnet skal eleverne have cykelemne i uge 41. 
- Hammershøj Skole afholder skolernes motionsdag fredag i uge 

41 for alle skolens elever. 

Beslutning  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. Punkt Kultur omkring bad og omklædning i idræt Kl. 17.25 (35 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.  
 
Jesper Hoberg har iværksat en undersøgelse blandt skolens personale 
af helt konkrete forhold omkring børnenes adfærd under omklædning. 
 
Jesper har ligeledes formuleret et bud på: ”Den positive intention”, med 
en lidt skarpere praksis omkring bad og omklædning. 
 
Under dette punkt vil Jesper fremlægge sit bud på: ”Den positive inten-
tion”. Bestyrelsen skal efterfølgende drøfte om intentionen skal stå ale-
ne eller om den evt. skal indgå som en del af en egentlig politik. 
 
Ledelsen ønsker, at intentionen eller politikken efterfølgende medbrin-
ges i personalegruppen, således at ledelsen får personalegruppens 
perspektiver inden ledelsen formulerer egentlige retningslinjer på om-
rådet. 

Arbejdsform Fremlæggelse, drøftelse og beslutning. 

Bemærkninger Er der forskel på hvad skolen ønsker i forhold til om der er tale om en-
kelte eller dobbelt lektioner. 
Bør forældreansvaret indgå? 
Hvad hvis eleven ikke har tøj med? 
Hvad hvis eleven har fodvorter? 
Blufærdighed, kropsidealer, hygiejne – hvad er vigtigst. 

Beslutning Der arbejdes på at det bliver til en politik. 
 
Forældreforventninger: 

- Støtter op om at idrætstasken er pakket og klar 
- Taler med elever om vigtigheden i at bade 



 
 
Kl. 18.30 Skolen er vært for, at der serveres lidt mad. (Eleverne får fri.) 
 

 

4. Punkt Fremlæggelse af ledelsens plan for efterårets arbejde med at ju-
stere skolens dialogbaserede aftale. 18.00 (30 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling På Hammershøj Skole har vi udviklet en god praksis ift. hvordan vi sik-
re et konsekvent fokus på arbejdet med de valgte strategiske fokusom-
råder. Under dette punkt vil ledelsen søge bestyrelsens opbakning til 
den overordnede linje i arbejdet gennem 2020. Den mere detaljerede 
planlægning vil ske på møderne i perioden okt. – dec.  
 
Ledelse lægger op til følgende:  
 

• Projektet med at udvikle ”Danmarks mest motiverende udsko-
ling” fremskrives men fortsætter som beskrevet. 

• Temaet omkring ”Læringssamtaler” samskrives med temaet om-
kring ”Ugeskemaer samt måltræer i indskolingen” således at der 
kommer et nyt tema kaldet "Faglig læring". Den retning der er 
sat inden for de to temaer fastholdes. 

• Temaet omkring fællesskaber erstattes af et nyt tema kaldet 
”Sundhed og fællesskaber”. Det er ledelsens vurdering, at 
dette tema i højere grad kan relateres til de nye politiske mål-
sætninger i kommunen samt at temaet i højere grad inviterer til 
at SFOén bliver en del af skolens dialogbaserede aftale. 

 

Arbejdsform Fremlæggelse og drøftelse 

Bemærkninger Sidste års dialogbaserede aftale er vedhæftet dagsordenen. 

Beslutning SB giver skolen mandat til at køre videre med det forslåede. 

5. Punkt Hvad rør sig Kl. 18.50 (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 - Bliver parkourbanen ved skolen stadig til noget? På skolen har 
vi ikke hørt andet end at det bliver til noget. Skolen har givet til-
sagn om 75,000 til projektet, som stadig forventes gennemført 
af IF Trojka.  

- Bliver der efterset toiletpapir og sæbe på skolens toiletter dag-
ligt? Ja det bliver efterset dagligt. 

Beslutning  



 
 
 

 
 
 
 
 

6. Punkt Arbejdet med den fortsatte udvikling af skolens indskoling. 19.00 
(25 min.) 

Ansvarlig Torben & Jens 

Sagsfremstilling På det sidste møde blev det besluttet, at fællesdelen på det foreståen-
de forældremøde i indskolingen skal bruges på at komme i dialog med 
forældregruppen, om skolens oplæg til, hvordan vi på skolen i højere 
grad kan understøtte følgende: 

• Forældregruppens mulighed for at følge bedre med i deres 
børns skoledag. 

• Forældregruppens mulighed for at følge med i, hvordan det går 
for deres børn med at opnå de opstillede mål. 

Under dette punkt vil Jens fremlægges sin disposition for den video 
forældrene skal have ud inden mødet. Ligeledes skal der aftales det 
sidst ift. bestyrelsesmedlemmernes rolle under de aftalte workshops på 
mødet. 

Arbejdsform Oplæg og dialog 

Bemærkninger Jens fremlagde ”målbogen” som for forældrene kan synliggøre hvad 
eleverne har lært. 
 
SB kvitterer for ideen med en papirudgave i forhold til en digitaludgave. 
 
Skabelon for individuelle mål mangler evt. 
 
Efterlysning af sociale mål 
 
Navn: Ugeskemamålbog?? 
 
Vær tydelig i kommunikationen vedr. mangel på målbog i Asgård. 
 

Beslutning SB giver skoleledelsen mandat til at implementere ”målbogen” 
efter ”forældrehøringen” til forældremødet den 1. oktober. 



 

 
 

 
 
 
 

10. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

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

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

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Punktet er udsat fra seneste møde. 
 
På et tidligere 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 SB godkender 
 
Skoleledelsen kommunikerer til skolens medarbejderne 

8. Punkt Ordinær økonomiopfølgning kl. 19.30 (10 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Ordinær økonomiopfølgning 

Arbejdsform Fremlæggelse og kommentering 

Bemærkninger  

Beslutning Udsat 

9. Punkt Deltagerkreds og tilgang til dialogmødet med BU d. 2.oktober. 
kl. 19.40 (10 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform Fremlæggelse og godkendelse 

Bemærkninger  

Beslutning Torben og Jens deltager. 


