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Dagsorden  

 

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

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 
 

• Nyt rul, status i indskolingen, besøgsdag etc. 

• Udskolingen ude i landet 

• Nyt fra elevrådet 
 

 

Arbejdsform Orientering 

 



Bemærkninger - Den 1. november får vi 10 nye elever i vores 0. kl.  
- Elevrådet deltager i elevrådsdagen senere på efteråret. Elevrepræsen-

tanterne forsøger her at søge midler der kan understøtte sammenhol-
det mellem alle elever på skolen. 

- Jens forklarede bl.a. om Kommunens børnesyn 
- 9. kl. har netop været på studietur til København. 
- 7. og 8. kl. har netop været på studietur til Sønderborg 

Beslutning  

 
 

 
 

Kl. 18.30  Skolen er vært for at der serveres lidt mad.  
Kl. 18.45  Eleverne får fri 

 
 

2. Punkt Ensomhed kl. 17.25 – 18.30 (65 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Gennem dette år skal skolens ledelse, bestyrelse og personalegruppe arbejde 
med at designe nye to-årige sammenhængsaftaler, der sætter retning for sko-
lens udvikling. I sammenhængsaftalen 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. ensomhed.  
 
Bestyrelsen skal gennem en proces, der ender med at bestyrelsen sender et 
signal til skolens ledelse om, hvorledes elevers oplevede ensomhed kan 
mindskes mest muligt. 
 
 

Arbejdsform - Oplæg og Proces  
 

Bemærkninger Processen præsenteres på mødet. 
 

Beslutning Udgik 



3. Punkt Hvad rør sig. Kl. 18.45 – 19.05 (20 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 - Plakater for spil der ikke er egnet for aldersgruppen hænger i lokaler-
ne hvor Team Hammershøj holder til, hvilket der i forældregruppen 
på mellemtrinnet er blevet stillet spørgsmålstegn ved rigtigheden af. 
Lokalet bruges også til ungdomsklubben (unge mellem 13-18 år) om 
aftenen, hvilket kan være forklaringen. 

  
- Hvornår kommer madordningen op at køre? Stillingen som ernæ-

ringsassistent i børnehuset er pt. vakant. Madordningen bliver ikke 
sat i gang med en vikar. Derfor afventer skolen situationen. 

 
- I forhold til trafik omkring skolen har skolebestyrelsen modtaget for-

skellige henvendelser, som bestyrelsen går videre med. 
 

- Skolebus forskellige perspektiver fra bestyrelsen vedr. skolebuskørs-
len. Skolen går videre til forvaltningen/busselskabet og undersøger 
om noget kan gøres bedre. 

 
- Bestyrelsen besluttede på et senere tidspunkt at udarbejde anbefalin-

ger vedr. klassekasser. 
 
- Forespørgsel vedr. evt. ændring af ordlyd i forhold til ture og lærer-

overnatning. Skolens ledelse overvejer om noget bør være anderle-
des. 
 

- Det er bestyrelsens opfattelse at skolefotos dette skoleår har været af 
for ringe kvalitet. Skolen har på den baggrund besluttet, at prøve et 
andet firma efter sommerferien. 
 

- Bestyrelsen efterspørger om programmet for Team Hammershøj også 
kan gøres synligt for forældre hvis børn ikke er tilmeldt Team Ham-
mershøj?  

 
- Der blev efterspurgt opdatering af skolens hjemmeside? Skolen un-

dersøger og handler, hvis nødvendigt. 
 

 
- Der er bekymringer omkring miljøet i 3. kl. Forældregruppen omkring 

klassen, kan forvente at blive orienteret løbende om tiltag. 

Beslutning  



 
 
 
 
 
 
 

4. Punkt Bevægelse kl. 19.05 – 19.25 (20 min.)   

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Under punktet vil bestyrelsen få en redegørelse for, hvilke overvejelser sko-
lens ledelse gør sig om skolens indsatser omkring bevægelse efter at punktet 
er blevet behandlet i personalegruppen. 

Arbejdsform Fremlæggelse og mulighed for at kommentere 

Bemærkninger Jens redegjorde for arbejdet med personalet. 
- 

Beslutning Udgik 

 
 
 
 

5. Punkt Bestyrelsens arbejde med at sætte retning for Hammershøj Skole gennem 
dette skoleår. kl. 19.25 – 19.45  (20 min.) 

Ansvarlig Jens og Torben 

Sagsfremstilling Der er netop kommet ”nogenlunde” klarhed over procesplanen for at etable-
re de nye retningssættende sammenhængsaftaler på skolerne. Procesplanen 
betyder, at skolerne/skolelederen først skal aflevere første sammenhængsaf-
tale til september 2022.  
 
Ovenstående betyder, at vi har bedre tid til at designe og vælge de rigtige 
indsatser. 
 
Formålet med dette punkt er, at den samlede bestyrelse i lyset af den revide-
rede procesplan, inddrages i drøftelserne om tempo og timing af bestyrelses-
arbejdet gennem året. 

Arbejdsform - Fremlæggelse af procesplanen ved Jens 
- Drøftelse af prioriteringer og tempo i bestyrelsens arbejde med at 

sætte retning for skolens udvikling. 

Bemærkninger Jens fremlagde kvalitetshjul (ny procesplan) 

Beslutning Bestyrelsen samtykker til den udarbejdede procesplanen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

6. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning Udgik 

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


