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Dagsorden  
 
1. Godkendelse af referat.  

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (15 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling • Nye elever 

• Status på kampagnen omkring toiletvaner 

• Status på implementeringen af AULA 

• Status på arbejdet med renoveringen af indskolingens fællesrum  

• Opfølgning fra det fælles forældremøde i indskolingen. Herunder 
redegørelse for den vedtagne strategi. 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Tilgang af 5 elever, hen over efteråret. 

 



- Én elev har forladt skolen 
- Kampagnen/konkurrencen vedr. elevernes toiletvaner afsluttes fre-

dag. Jens kårer vinderne på fredag til morgensang i indskoling og 
mellemtrin. 

- Renoveringen af indskolingens fællesrum forventes at påbegynde 
så småt i denne uge og afsluttes medio januar. 

- Jens orienterede om de fremadrettede initiativer vedr. skolens ind-
skoling.  

- Det er skolens indtryk, at det går godt med overgangen til AULA. 
Der er naturligvis ”børnesygdomme” i systemet, som stille og roligt 
bliver fundet og udbedret. 

- SFO forventes at gå på Aula i januar i stedet for tabulex.  
- Udskolingen fri til middag den 26. december, da lærerne skal på 

kursus om eftermiddagen. 

Beslutning  



  
 

3. Punkt Opstart af arbejdet med at justere skolens dialogbaserede aftale. 
18.00 (40 min.) 

Ansvarlig Jens og Torben 

Sagsfremstilling På det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at den årlige frem-
skrivning/redigering af skolens dialogbaserede aftale skal ske under 
følgende rammesætning:  
 

• De aftalte indsatser omkring udviklingen af: ”Danmarks mest 
motiverende udskoling” fremskrives med mindre justeringer 
og tilføjelser. 

 

• De aftalte indsatser omkring ”Læringssamtaler” samskrives 
med de aftalte indsatser omkring ”Ugeskemaer samt måltræer 
i indskolingen”. Herved kommer der et nyt tema kaldet "Faglig 
læring". Den retning der var sat inden for de to oprindelige te-
maer fremskrives med mindre justeringer og tilføjelser. Bl.a. im-
plementeres de nye beslutninger i indskolingen i planen. 
 

• Temaet omkring fællesskaber erstattes af et nyt tema kaldet 
”Sundhed og fællesskaber”. Under dette temaer skal der sæt-
tes en retning således at: 

 
- Temaet relateres til de opstillede målsætninger omkring 

sundhed i den nye sammenhængsmodel. 
- Der fortsat prioriteres at udvikler skolens fællesskaber på 

tværs af alder. 
- Skolens SFO og skolens pædagoger indtænkes som centra-

le aktører på området. 
 
På dette møde skal bestyrelsen brainstorme på retning og indsatser, 
der kan leve op til ovenstående kriterier. 

Arbejdsform Jens fremlægger kort indholdet af Viborg Kommunes nye sammen-
hængsmodel. 
Bestyrelsen brainstormer på retning og indsatser under temaet ”Sund-
hed og fællesskaber”. 

Bemærkninger Som en følge af implementeringen af ”Ny sammenhængsmodel” forud-
ses ændringer i rammen for ”Den dialogbasserede aftale.” Det vurde-
res dog, at disse ændringer ikke medfører, at vi skal udskyde vores 
planlægning inden for området. 
 
Dias om sammenhængsmodellen er vedhæftet denne dagsorden. 
 
Brainstorm:  

- Samarbejde med idrætsforeningen 
- Foreningspraktik 
- Øget brug af fritidsvejledere 

 

Beslutning - Der arbejdedes videre med punktet næste gang. 
- Skolens ledelse udarbejder et 1. udkast. 



 
 

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

 
 
 
 

4. Punkt Jubilæum (15 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Hammershøj Skole har 50 år jubilæum i 2020. Hvordan skal dette jubi-
læum markeres? 

Arbejdsform Drøftelse og evt. beslutning 

Bemærkninger -  

Beslutning - Torben laver undersøgende arbejde i forhold til et evt. fest-
udvalg. Der arbejdes videre med punktet på et kommende 
møde. 

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 - Skiltning på skolens gavl ser ofte træls ud. Jesper oplyser at 
skiltecenteret er rekvireret. 

- Der er lige lovlig mange notifikationer på AULA. Skolen er i gang 
med at implementere en ny kommunikationsstrategi, hvilket 
gerne skulle reducere irrelevante notifikationer/beskeder 

Beslutning  

6. Punkt Ordinær økonomiopfølgning kl.  (15 min.) 

Ansvarlig Dorthe 

Sagsfremstilling Ordinær økonomiopfølgning 

Arbejdsform Fremlæggelse og kommentering 

Bemærkninger - Ombygning af fællesrum bliver dyrere end først antaget – 
250.000 kr. 

- Parkourbanen er udskudt – fører til besparelse på 75.000 
- Forventer pt. Et overskud på 50.000,- 
- Ombygning er finansieret af ordinær drift, eksklusiv centralt til-

skud på 100.000 

Beslutning  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

 
 

7. Punkt Opfølgning fra dialogmøde (45 min.) 

Ansvarlig Torben og Jens 

Sagsfremstilling Politikkerne i Viborg Kommune har genoptaget den politiske diskussion 
om udviklingen af en bæredygtig skolestruktur i Viborg Kommune. Dis-
kussionen er opstået i forlængelse af et økonomisk pres på skolerne 
som følge af et kraftigt faldende børnetal. 
 
Udvalgsformand Per Møller fortalte desuden, at udvalgets intention er 
at fremlægge en plan for en fremtidig skolestruktur i sommeren 2020.   
 
Per sluttede mødet med en kraftig opfordring til, at der decentralt tages 
initiativer til gode bæredygtige lokale løsninger, der ville gøre det svært 
for politikkerne at træffe centrale beslutninger.  
 
Punktet indledes med, at Jens fremlægger udvalgte pointer og nøgletal 
fra oplægget på dialogmødet. 
 
Herefter vil Torben komme med et kort oplæg til forud for bestyrelsens 
drøftelse af forskellige strukturelle scenarier. 
 
 

Arbejdsform Oplæg og drøftelse 

Bemærkninger  

Beslutning - Bestyrelsen har besluttet videre drøftelser den 9. december. 



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


