
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Torsdag d. 22.november kl. 17.15 - 19.45  

Mødested Hammershøj Skole 

 

Medarbejderrepræsentanter:  
Mette Roed 
Rikke Richtendorf 
 
Forældrerepræsentanter 
 
Pia Ramsdal 
Laila Rohde Hougaard 
Torben Spanggaard Frandsen 
Jannie Werge 
Berit Hald 
Chresten Christensen 
Ivar Jacobsen 
 
Ledelsesrepræsentanter:  
Jens Lange Jepsen 
Jesper Hoberg 
Pernille Spåbæk Frank 
 
Elevrepræsentanter 
Lærke Molbæk Frederiksen 
Mai Svane Jensen 

Afbud Ivar, Lærke og Mai 

Referent JH 

Referat udsendt 
 3/12 
 
 

 

 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af referat.  

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (10 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Diverse punkter til orientering: 

•  

Arbejdsform Orientering: 
- Status på arbejdet med trafik. (Brevet til teknisk forvaltning) 

Bemærkninger - Elevrådet har fået 20.000 af byrådet til et projekt om hyggested 
for eleverne på skolen. (møbler og udsmykning)  

- Boldbanen ved skolen bliver repereret efter dræning. 
- Energirenovering af glasgang mellem B og C gang er i gang. 
- Måltræer i Midgård og Udgård udarbejdes inden jul. 
- Bestyrelsen blev orienteret om en aktuel pædagogisk udfordring. 

 



- Vi afholder ansættelsessamtaler på på tirsdag den 27. novem-
ber. Vi søger en lærer  til  en fast lærerstilling i stedet for Jette 
Kolding, som går på pension ved årsskiftet. Kresten og Pia del-
tager som forældrerepresentanter. 

- Udkast til trafikpolitik udarbejdes af Laijla og sendes til Torben. 
Sendes CC til resten af bestyrelsen. 

- Skolepædagoger er med i forbløbet FRYDLEG. Et undervis-
ningsforløb som styrker selværd hos børn i sårbare situationer. 

- Der afholdes julehygge/bedsteforældredag i indskoling/SFO den 
30. november. 

- Indskolingen tager på tur til Den gamle by den 14. december. 
- Janni orienterede fra ungdomsskolens forældrerådsmøde. 

 

Beslutning Fremlæggelse ved Jens. Bestyrelsen bakker op omkring den dialogba-
serede aftale. 
Der blev givet inspiration til få tilrettelser. Jens er ansvarlig for at revi-
dere efter tilrettelserne. 

 
 
 

 
 
Kl. 18.15 – 18.30  Skolen er vært for, at der serveres lidt mad. Eleverne får fri. 
 
 
 

3. Punkt Dialogbaseret aftale 17.10 (35 min.) 
 

Ansvarlig Jens  

Sagsfremstilling Det er ved at være tid til, at skolen skal udarbejde en ny dialogbaseret 
aftale med Viborg Kommune.  

Arbejdsform Jens fremlægger et oplæg til den kommende aftale og indhenter besty-
relsens perspektiver på aftalens indhold.  

Bemærkninger Aftalen skal afleveres i januar 2019. Oplægget er vedhæftet denne 
dagsorden. 

Beslutning  

4. Punkt 
 

Princip for modtagelse af nye elever. 17.45 (30 min.)  
 

Ansvarlig Torben og Jens 

Sagsfremstilling Torben har med udgangspunkt i de input, der kom på sidste møde ju-
steret principudkastet. Bestyrelsen får under dette punkt mulighed for 
at kommentere udkastet inden princippets endelige godkendelse. 

Arbejdsform Kommentering og godkendelse. 

Bemærkninger Torben udsender principudkastet inden mødet. Udkastet forventes læst 
inden mødet. 

Beslutning Godkendt, med mindre rettelser. 



 
 

 
  
 

 

7. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig  

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger - Laila ønsker en drøftelse af ”kønsroller” i skoletiden 

Beslutning  

 
Evt.  
Laila spurgte til vores brandalarmsystem. Jens redegjorde for Lailas spørgsmål.  
 
M.v.h. 
 
 
Jens og Torben 

5. Punkt Udvikling af elevernes mod.  18.45 (30 min.) 

Ansvarlig Pia og Torben 

Sagsfremstilling På mødet d. 1.november blev det med udgangspunkt i drøftelsen af, 
hvordan bestyrelsen kan understøtte, at skolen fremmer elevernes mod 
besluttet, at Pia skulle formulere et udkast til et princip. Under dette 
punkt får bestyrelsen mulighed for at drøfte Pias udkast med henblik på 
at komme med eventuelle ændringsforslag. 

Arbejdsform Fremlæggelse, drøftelse og evt. beslutning 

Bemærkninger Pias udkast bedes læst inden mødet. 

Beslutning Udsat til næste møde 

6. Punkt Ordinær regnskabsopfølgning samt opstart arbejdet med skolens 
budget 19.15 (30 min.)  

Ansvarlig Jens og Dorthe 

Sagsfremstilling Jf. bestyrelsens årshjul er det tid til ordinær regnskabsopfølgning samt 
drøftelse af næste års budgetlægning. 

Arbejdsform Fremlæggelse og drøftelse 

Bemærkninger Dothe gjorde status for 2018 regnskabet og orienterede om prioteringer 
i forhold til budget 2019. 

Beslutning  


