
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Torsdag d. 28.11.2019 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 Jannie, Chresten, Joakim 

Referent JH 

Referat udsendt 
  
JH- 2. december 
 

 

 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af referat.  

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (10 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform Orientering: skærpet fraværsregistrering, Fælles forældrerådsmøde,  

Bemærkninger  
- Forældre skal fra 2. december melde børns sygedage på en an-

den måde, jf. forvaltningens beslutning. Info til forældre vil tilgå 
på Aula. 

- Herudover er det også centralt besluttet at der på alle kommu-
nens skoler skal føres timefravær fra 1. januar. 

 



SFO: 
- Vi har henover efteråret haft mange elever i klubben. Vi arbejder 

i øjeblikket med at tilbyde flere forskellige aktiviteter. 
 

Beslutning  

  
 
 

Kl. 18.25 Skolen er vært for, at der serveres lidt mad. (Eleverne får fri.) 
 
 
 

3. Punkt Arbejde med at justere skolens dialogbaserede aftale. 17.25 (60 
min.) 

Ansvarlig Jens og Torben 

Sagsfremstilling På dette møde skal bestyrelsen forsøge at formulere et udkast til sko-
lens retning under temaet ”Sundhed og fællesskaber.”    

Arbejdsform Brainstorming, sortering og systematisering, drøftelse. 

Bemærkninger Skabelon til ny dialogbaseret aftale fremsendes inden mødet. 

Beslutning - Der arbejdes videre på personalemødet. 
- Se vedhæftede bilag fra gruppearbejdet. 

4. Punkt Hvad rør sig Kl. 18.40 (20 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 - Forældrehenvendelse vedr. skolepatruljers ustabilitet. I forbin-
delse hermed fremlagde Jesper skolens strategi for udbedring. 

- Forældrehenvendelse vedr. at mange elever ikke har lys på cyk-
len, når de cykler i skole. Skolen har skrevet en opfordring til al-
le forældre. Herudover har færdselspolitiet efter opfordring fra 
skolens ledelse været forbi. 

- Forældre henvendelse vedr. en fornemmelse af at der er mange 
vikartimer i indskolingen. Jens bekræftede fornemmelsen, og 
understregede i forlængelse af det, at ledelsen er opmærk-
somme på vikarsituationen i indskolingen.  

Beslutning  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

7. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

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

5. Punkt Planlægning af bestyrelsesarbejdet i første halvår af 2020 Kl. 
19.00 (20 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Bestyrelsen skal drøfte hvilke områder bestyrelsen, ønsker at arbejde 
med gennem foråret 2020. 

Arbejdsform Drøftelse og beslutning. 

Bemærkninger  

Beslutning - Skolens principper igennem – har vi de obligatoriske, som vi 
skal have? 

- SFO/klub 
- Drøftelse af valgperiode for bestyrelsesmedlemmer. 
- Dialogbaseret aftale 
- Drøftelse af politisk udspil for fremtidens skolevæsen i Viborg 

Kommune. 
- Rejsning af midler til ny legeplads 

6. Punkt Jubilæum Kl. 19.20 (15 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Hammershøj Skole har 50 års jubilæum i 2020. Hvordan skal dette ju-
bilæum markeres? 
 
Under dette punkt skal der følges der op på, hvorvidt der er skaffet per-
soner, der vil gøre en indsats i forbindelse med planlægningen af jubi-
læet.  

Arbejdsform Drøftelse og evt. beslutning 

Bemærkninger Gruppe: Pia Ørum, Marianne Damsgaard, Torben Frandsen. Der ar-
bejdes pt. På at indlemme endnu et par medlemmer i gruppen. 

Beslutning - Torben har bestyrelsens mandat til at arbejde videre. 


