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Dagsorden  

 

1. Punkt Meddelelser kl. 17.15 (25 min.)  

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 
 

• Situationen omkring Corona 

• Ledelsessituationen på skolen fra 1.januar 

• Madordning 

• Orientering vedr. status på arbejdet omkring bevægelse til kommende 
sammenhængsaftale 

• Etc.  

 



 
 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger Corona: 
- Elever sendes hjem til fjernundervisning fra tirsdag den 14. december. Eleverne undervises i 

hjemmeundervisningen, minimum fagene dansk og matematik. Eleverne kontaktes to gange 
om dagen, minimum. Elever 0. -4. kl. har mulighed for at komme i nødundervisning. SFO per-
sonalet, kan ikke hjælpe med teknikken i forbindelse med nødundervisningen, men kan anvi-
se et rum og understøtte arbejdet med ugeskemaet. I forbindelse med virtuel undervisning er 
vi opmærksomme på, at eleverne ikke skal undervises på store hold.  

 
- Vi forventer at eleverne er tilbage fysisk i skole fra 5. januar. Vi har ikke en plan, i tilfælde af, 

at der over juleferien kommer forlængende restriktioner. Er eleverne mod forventningerne 
hjemsendt efter jul, møder Eleverne ind til virtuel undervisning, som før jul. Herefter vil vi 
planlægge forløbet for den videre virtuelle undervisning.  

 
- 3. kl. har endnu ikke fået udleveret computere. Efter at de oprindelige leverandører ikke har 

holdt ord, er der fundet en ny leverandør. Vi forventer nye computere i uge 3. Skolens ledelse 
har tydeligt udtrykt ærgrelse over situationen til forvaltningen. På baggrund af ovenstående 
bliver kommer fjernundervisningen i 3. kl. ikke så virtuel, som i den andre klasser. Eleverne vil 
blive kontaktet dagligt på anden vis. 

 
- Én børnehaveklasseleder er pt. smittet med Corona, hvilket udfordrer planlægningen, af den 

virtuelle undervisning.  
 
Andet: 
 

- Madordning: Vi er ikke klar til at tilbyde en madordning, bl.a. på grund af corona. 
 

- JL har sammenskrevet bud på bevægelsesindsatser ud fra bestyrelsens og personalets drøf-
telser. 

 
- Ny skoleleder: Forvaltningen har meddelt, at stillingen som ny skoleleder på Hammershøj 

Skole, først slås op fra 1. august. Skolebestyrelsen ønsker at udtrykke deres utilfredshed med 
ovenstående. Torben forfatter en henvendelse til skolechef, afgående formand, udvalg, mv. 
Inden skrivet afsendes, gives bestyrelsen mulighed for at give kommentarer. 

 
- Der vil ikke være skolepatrulje ”lukkeperioden” frem til jul 
- Info vedr. hvordan Jesper dækker egen undervisning i konstitueringsperioden. 

 
SFO: 

- Klubben er lukket ned for dette år, som planlagt. 
- Ser frem mod det nye år. 
- Der går 94 børn i SFO og 50 i klub pt. 

Beslutning  

 
 



 
 

 
 
Spisning: Kl. 19.00 
 
 

2. Punkt Arbejde med at lave en anbefaling omkring ”klassekassen”. Kl. 17.40 – 18.00 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har tidligere besluttet, at den ønsker at hjælpe de siddende for-
ældreråd ved at komme med anbefalinger til praksis i forhold til klassernes 
egen klassekonto ”Klassekassen” 

Arbejdsform Drøftelse og beslutning 

Bemærkninger  

Beslutning - Der opstartes en klassekasse fra 2. kl. 
- Forældrene skal fra starten, vide hvad grundniveaet for turene er   
- Indsamling 100,- pr. forældresamtale 2 gange om året 
- Der kan evt. suppleres med indsamling, arbejde eller andet. 
- Klassekassen kan bl.a. bruges til at forsøde 6. kl. turen og/eller andet, 

som det enkelte forældreråd bestemmer. 
- Ved sammenlægning af klasser lægges kassen sammen 
- Ved klasseopdeling divideres beløbet ud på de enkelte elever 
- Torben formulerer et udkast 

3. Punkt Udkast til ny skolestruktur    Kl. 18.00 – 19.00 

Ansvarlig Torben og Jens 

Sagsfremstilling Det afgående Børne- og ungeudvalg er kommet med en klar anbefaling til det 
nye BU-udvalg omkring ny skolestruktur i Viborg Kommune. 
 
Bestyrelsen vil under punktet få gennemgået forslaget. Ligeledes vil bestyrel-
sen få præsenteret den skitserede køreplan frem med den endelige beslut-
ning af det nye udvalg.  
 
Punktets formål er, at bestyrelsen beslutter, hvorledes de vil arbejde med 
processen omkring skolestruktur gennem foråret. 

Arbejdsform Fremlæggelse og drøftelse 

Bemærkninger Procesplan og forslag fra BU vedhæftet. 
- Transport, hvad tænkes der? 
- Ledelse? 
- Fordeling af børn, hvordan? 
- Tilknytning til det lokale erhvervsliv? 
- Svært at holde på det dygtige personale i en proces der er 

lang? 

Beslutning - Bestyrelsen ønsker, at invitere udvalget til dialog i det nye år. 
- Torben skriver et udkast, og inviterer udvalget. Udkastet rundsendes 

til bestyrelsen, inden. 



 
 

5. Punkt Eventuelt  

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling   

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

 
 

6. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling - Arbejdet med sammenhængsaftalerne 
- Arbejde med budget 
- SB valg 
 

 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

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

4. Punkt Hvad rør sig. Kl. 19.15 (30 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 - Spørgsmål vedr. bussen. Ledelsen ønsker at rette henvendelse til de 
implicerede forældre 

- Kommunikation i forhold til klubben blev drøftet. 
- Balance mellem egenbetaling og spændende ture i klubben blev drøf-

tet- 
- Positiv udvikling i nuværende 4. kl. 

Beslutning  


