
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Torsdag d. 23/11 2017 kl. 17.15 - 19.45  

Mødested Hammershøj Skole 

 

Medarbejderrepræsentanter:  
Mette Roed 
Rikke Richtendorf 
 
Forældrerepræsentanter 
 
Laila Rohde Hougaard 
Torben Spanggaard Frandsen 
Jannie Werge 
Klara Kjeldsen 
Liselotte Støckler  
Annette Mouritsen 
 
Ledelsesrepræsentanter:  
Jens Lange Jepsen 
Pernille Spåbæk Frank 
Jesper Hoberg 
 

Afbud Pernille, Liselotte, Ahsan, Andreas 

Referent JH 

Referat udsendt 
 
24/11 - 2017 
 

 

 
Dagsorden  
 
Velkomst til nye bestyrelsesrepræsentanter: 

1. Godkendelse af referat. Referat godkendt. 
 

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (5 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 
 

• Etc.  
 

 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Grundet et smalt ansøgerfelt. Genopslår vi tysklærerstillingen. 
Der forventes en ansættelse pr. 1. marts. 
 

Beslutning  

 

 



 
 
 

3. Punkt Evaluering af Åben Skole 17.20 (15 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Bestyrelsen anmodes om at tilkendegive deres oplevelser omkring det 
netop overståede Åben Skole arrangement. 
 

Arbejdsform Drøftelse ved bordet 

Bemærkninger - Vi har oplevet mange positive tilkendegivelser i forbindelse med 
Aben Skole. 

- Vi skal fremadrettet være opmærksomme på, at få flere besø-
gende til at gå i kælderen og i udskolingen. 

- Der var for lang kø i forbindelse med madudlevering 
- Kommunikationen omkring arrangementet kunne være bedre og 

mere ensrettet. 
- Trojka IF oplevede at de ”passede” for mange børn og følte sig 

lidt glemt i gymnastiksalen. 
- Det ville være godt med et oversigtskort over, hvor de forskellige 

aktiviteter foregik. 
- De besøgende virksomheder efterspurgte mere komunikation 

med vores ældste elever. 

Beslutning - Bestyrelsen anbefaler at vi afholder lignende arrangement med 
toårs intervaller. 

 
 

 
 
 
 
Kl. 18.35 – 18.45  Skolen er vært for, at der serveres lidt mad.  

 
 

4. Punkt Vision 2021 17.35 (60 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Ved udgangen af vinteren 2018 skal vi have formuleret en vision 2021 
for Hammershøj Skole. Visionen bliver retningssættende for skolen i de 
næste fire år.  
 
På nærværende møde inviteres bestyrelsen til at være med i den første 
brainstormfase i processen. 
 
Arbejdet med den endelige formulering af visionen genoptages på ja-
nuarmødet.  

Arbejdsform Oplæg, brainstorm og fremlæggelse af ideer. 

Bemærkninger Det vil være hensigtsmæssigt, hvis flest muligt medbringer en Ipad eller 
smartfon indeholdende en QR-reader. 

Beslutning Bestyrelsen kom med perspektiver/input .På januar-mødet arbejdes der 
videre med skolens nye vision. 



 
 

6. Punkt Kvalitetsrapport 2017 19.05  (30 min.)  

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Skolen har d. 9. januar deadline for at evaluere det forgangne års ind-
satser i kvalitetsrapporten samt formuler nye indsatser for 2018.  

Arbejdsform Punktet indledes med, at Jens laver et par nedslag i det datamateriale 
der foreløbig er frigivet ift. årets kvalitetsrapport. Nedslagene er valgt 
med udgangspunkt i en vurdering af, hvad der er særligt iøjnefaldende 
for Hammershøj Skole. 
 
I forbindelse med punktet vil Jens desuden fremlægge forslag til nye 
indsatsområder i kvalitetsrapporten. Ligeledes vil bestyrelsesmedlem-
merne få mulighed for at foreslå alternative indsatsområder. 

Bemærkninger Skabelon udsendes tirsdag d. 21.november 

Beslutning Bestyrelsen anbefaler at ”matematik” indsatsområde i kvalitetsrappor-
ten. 

 
 

7. Punkt Økonomiopfølgning: 19.35 (10 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Kvartalsvis økonomiopfølgning. Budgetlægningen startes på decem-
bermødet. 

Arbejdsform Orientering og mulighed for at stille spørgsmål. 

Bemærkninger Budgetopfølgningsark er vedhæftet denne dagsorden. 

Beslutning  
- Vi har foretaget investeringer bl.a. i vore faglokaler for omkring 

200.000. 
- Vi kommer ud af 2017 med er budget i balance og har derfor 

fortsat en egenkapital på 300.000. 
- Elevtallet for 2018 er vurderet til fem elever lavere end 2017. Vo-

res tildeling er derfor ca. 135.000 mindre i 2018 end i 2017. 

 
 

5. Punkt Politik til fremme af fællesskaber på Hammershøj Skole 18.45 (20 
min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Der tages udgangspunkt i det udkast, der er vedhæftet denne dagsor-
den. Bestyrelsen bedes forholdes sig til: 
 

• Formål 

• Indhold  

• Omfang  

• Form 

• Politikkens navn  

• Implementering 
 
Med udgangspunkt i bestyrelsens feedback, udarbejder Torben et bud 
på den endelige formulering til mødet mandag d. 18.december.  

Arbejdsform Ovenstående punkter drøftes ved bordet. 

Bemærkninger 1. udkast til politikken er vedhæftet denne dagsorden. 

Beslutning Det blev besluttet at politikken skal have følgende overskrift: ”Inklusion: 
- Faglighed og fællesskab for alle” 
Der arbejdes videre med dette punkt på december-mødet. 



8. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling - Trafik 
- Kostpolitik 
- Princip for modtagelse af nye elever 
- Princip for aflønning af skolepatruljer mv. 

 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning - Inspektion af renoverede kælderlokaler 

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


