
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Mandag d. 18/12 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 
 
Elevrepræsentanter 
 
Ahsan 
Andreas 
 

Afbud Klara, Ahsan, Andreas 

Referent JH 

Referat udsendt 19/12-2017 
 

 
Dagsorden  
 
Velkomst til nye bestyrelsesrepræsentanter: 
1. Godkendelse af referat.  

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (5 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 
 

• Status sponsorvenner 

• Etc.  
 

 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Skolen afholder matematikfagdag den 19. december. 
- Ny dato for ansættelsessamtaler til ny tysklærerstilling er 29. ja-

nuar. 

 



- Vikar Jeannel Pedersen har sidste arbejdsdag 20. december. 
Anita Laursen vender tilbage fra barsel pr. 1. januar 2018. 

- Møde vedr. ”Erhvervsvenner” den 31. januar 2018.  
- Skole skal have i alt 5 lærerstuderende i praktik i januar/februar. 

Praktikanterne skal primært have deres gang i 5., 6., og 7. kl. 
Vedr. SFO: 

- Nyt SFO-skur til cykler m.m. er taget i brug. 
- Nyt SFO-klublokale i kælderen indvies i januar 2018. 
- Pædagogstuderende er i praktik i SFO frem til maj 20178. 
- SFO børnene skal i det nye år have tema om håndhygiejne. 
- SFO arrangerer bl.a. skøjtetur til Viborg i det nye år.  

 

Beslutning  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Punkt Kvalitetsrapport 2017 17.20 – 18.15  

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Skolen har d. 9. januar deadline for at evaluere det forgangne års ind-
satser i skolens kvalitetsrapport samt deadline for at formulere nye ind-
satser for 2018.  

Arbejdsform På dette møde anmodes bestyrelsen om at udtale sig i forhold til sko-
lens bud på, hvorledes skolen gennem 2018 ønsker at fokusere på føl-
gende områder: De løbende læringssamtalerne, de tonede linjefag 
samt matematik. Desuden anmodes bestyrelsen om at supplere med 
ideer til indholdet af udkastet til ”Skolebestyrelsens årsberetning.”  

Bemærkninger Udkast til kvalitetsrapport samt udkast til bestyrelsens årsberetning 
fremsendes som bilag fredag d. 15.december. 

Beslutning - Torben udarbejder et revideret forslag, som mailes rundt til be-
styrelsen. Evt. kommentarer skal tilgå Torben senest torsdag 
den 4. januar. Jens har den endelige årsberetning klar mandag 
den 8. januar. 

 
 
.  

 
 



 
 
 

 

5. Punkt Detailplanlægning af kommende halvår. 18.40 – 19.00 (20 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Med udgangspunkt i årshjulet og nedenstående liste over punkter der 
venter, har bestyrelsen besluttet, at de på dagens møde ønsker at prio-
ritere arbejdet gennem første halvdel af 2018. 

Arbejdsform Drøftelse og beslutning 

Bemærkninger  
Beslutning - SFO mål og indholdsbeskrivelse skal behandles på januar mødet. 

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde 2017 – 2018 

 

     Særligt for 17-18 

 
August • Evt. konstituering 

• Evt. gennemgang af bestyrelsens roller og opgaver 

• Gennemgang af bestyrelsesrepræsentanternes rolle på de kommende forældremøder 

• Kontraktering ifb. med årets mødeafholdelse 

• Detailplanlægning af kommende halvår 

•  

September • Ordinær regnskabsopfølgning Principper for sponsorater 
Målgruppe for principper og skal disse suppleres med en 
plakat 
Åben skole 

Oktober • Info om samt evt. opstart af arbejdet med kvalitetsrapporten Arbejde med inklusionspolitik 
Åben skole 

November • Ordinær regnskabsopfølgning samt opstart arbejdet med skolens budget Vision 2021 

December • Julefrokost 

• Detailplanlægning af kommende halvår 

• Kvalitetsrapport 

Godk. af inklusionspolitik 

Januar • Evt. orientering og planlægning af nyvalg  Vision 2021 
Nyvalg 
SFO mål & indholdsbeskrivelse 

Februar • Godkende nyt budget og se endeligt regnskab for det afsluttede regnskabsår Vision 2021 
Princip for erstatning 

Marts •  Godk. princip for erstatning 
Trafik 
Aflønning skolepatruljer 

April • Ordinær regnskabsopfølgning Kostpolitik (skole + SFO) 

Maj • Valg af person til at holde translokationstalen  

• Evt. Høring ift. det kommunale budget for kommende år 

Princip for forældreinddragelse  

Juni • Status på skoleåret der gik og brainstorm ift. kommende skoleår 

• Valg af klasserepræsentanter for kommende skoleår  

Princip for modtagelse af nye elever 

 

 
 

Spisning og socialt samvær 19.00 – 19.45 
 

 

6. Punkt Punkter der venter (i prioriteret rækkefølge) 

4. Punkt Inklusion, fællesskab og faglighed for alle på Hammershøj Skole 
18.15 - 18.40 (25 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Punktet er en fortsættelse fra sidste møde. På sidste møde blev det af-
talt, at Torben ville revidere udkastet til politik for ”Inklusion, fællesskab 
og faglighed for alle på Hammershøj Skole.”  
 
Punktet forventes at være et beslutningspunkt. Inden politikken vedta-
ges, gives der mulighed for korte kommentarer til udkastet.  
 

Arbejdsform Beslutningspunkt 

Bemærkninger Udkast til politikken fremsendes af Torben fredag d. 15.december 
sammen med udkastet til bestyrelsens årsberetning. 

Beslutning - På forældremøder skal, ”inklusion, fællesskab og faglighed for 
alle” tilgå den ”huskeliste” som Skolebestyrelsesrepræsentanter 
i forvejen har til forældremøder. 

- Laila medvirker i facebookspot vedr. dette punkt, på næste mø-
de. 

- Skrivelsen er vedtaget af SB, med få rettelser. 
- Lægges på skolens hjemmeside.  



Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling - Trafik 
- Kostpolitik 
- Princip for modtagelse af nye elever 
- Princip for aflønning af skolepatruljer mv. 
- Principdrøftelse af at basere et løft af elever på forældrenes ind-

sats. 
- Princip ift. erstatning  

 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

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


