
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Torsdag d. 24.september kl. 17.15 - 19.45  

Mødested Hammershøj Skole 

 

Medarbejderrepræsentanter:  
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Forældrerepræsentanter 
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Heidi Vetter 
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Ledelsesrepræsentanter:  
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Pernille Spåbæk Frank 
Jesper Hoberg 
 

Afbud Heidi, Ivar 

Referent Jesper Hoberg 

Referat udsendt 
 
JH – 25.09.2020 
 

 

 
Dagsorden  
 

 

1. Punkt Meddelelser kl. 17.15 (10 min.)  

Ansvarlig  

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 
 
Indskolingens forældremøde. 

- Strukturen 
- Elevens udviklingsbog – Hvor blev den af? 
- Corona 

Uge 41 
 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Nyeste corona-retningslinjer betyder at skolen aflyser sociale ar-
rangementer i forbindelse med skolen. Lærerne kan forberede 
hjemme, hvis det er foreneligt med arbejdet. I forhold til skolens 
elever fastholder vi disciplin i forhold til håndhygiejne m.m. 
  

 



- Der er afholdt forældremøder i indskolingen med fin tilslutning. 
På mødet blev der bl.a. gjort rede for hvorfor skolen er forsinket 
med ”elevens udviklingsbog” 

 
- I uge 41 markerer vi skolens 50 års jubilæum. Alle klasser ar-

bejder under overskriften ”tidsrejsen 1970-2020”. Grundet coro-
na kan vi desværre ikke invitere vore forældre ind på skolen i 
den forbindelse, men vi vil producere en video af vores produk-
ter. I samme uge havde vi planlagt en reception i samme anled-
ning. Denne er aflyst/udsat grundet corona. 

 
SFO 

- I SFO er der sat gang i det kommunale projekt ”læsespot”. Et 
samarbejde mellem kommunebiblioteker og SFOer som under-
støtter børns læseindlæring. 

- Børnetallet i SFO og klub er faldende, en tendens vi har kunnet 
følge siden foråret, hvor mange familier var hjemme under coro-
na nedlukningen. 

 
 

Beslutning  

 

 
 
 

 

3. Punkt Fremtidens Folkeskole kl. 17.50 (45 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Pia og Poul deltog i mødet med BU-udvalget d. 10.september. Under 
dette møde fremlagde BU-udvalget deres motivation for det udsendte 
høringsmateriale omkring principper for fremtidens folkeskole.  
 
Under nærværende bestyrelsesmøde skal bestyrelsen udarbejde deres 
høringssvar. Der er høringsfrist tirsdag d. 29.september. 

Arbejdsform Drøftelse og beslutning 

Bemærkninger  

Beslutning Jens formulerer et høringssvar på begrund af drøftelsen under dette 
punkt. 
Bestyrelsen kan forvente et udkast pr. mail fredag formiddag. 

 
 

 

2. Punkt Hvilke udviklingsområder har vi gang i? kl. 17.25 (25 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Forud for den nye bestyrelses arbejdsperiode skal bestyrelsens have et 
overblik over den aktuelle retning på Hammershøj Skole. Under dette 
punkt vil Jens gennemgå skolens aktuelle vision samt skolens ”strate-
giplan.” 

Arbejdsform Orientering med mulighed for at stille spørgsmål. 

Bemærkninger Jens præsenterede sammenspillet mellem kommunal retning og sko-
lens vision. 

Beslutning  



Kl. 18.35  Skolen er vært for at der serveres lidt mad.  
 
 

 
 
 
 
 

5. Punkt Dialog omkring strukturelle forhold. Kl. 19.00 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Punktet præsenteres under mødet. 
- Sammenlægning af skolens 8.kl. og 9.kl. 
- Strukturen i skolens indskoling 

Arbejdsform  

Bemærkninger Jens redegjorde for sagerne 
- Ingen bemærkninger i forhold til 8. 9. kl. 
- I forhold til strukturen i indskolingen er der i skolens bestyrelse, 

både holdninger for og imod ”rul” 

Beslutning  

 
 

6. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform   

Bemærkninger Princip for undervisningens organisering 

Beslutning Faste temaer på forældremøder 

 
M.v.h. 
 
Jens Lange Jepsen 

4. 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 Drøftelse 

Bemærkninger - Trafik. Mange forældre oplever morgenkaos ved skolens p-plads 
- Kan beplantningen ved tunnelen beskæres, så der kommer me-

re lys til? Jens kontakter park og vej.  
 

Beslutning  


