
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Onsdag d. 15.01.2020 kl. 18.00 – 20.30  

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 Ivar 

Referent JH 

Referat udsendt 
 JH – 16/1 2020 
 

 

 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af referat.  

 

2. Punkt Meddelelser 18.00 (10 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform Orientering:  

Bemærkninger Fra ledelsen: 
-Trappen i indskolingens fællesrum er ved at være færdig – vi mangler 
en ibrugtagningstilladelse fra teknik og miljø. Vi forventer den kan tages 
i brug i løbet af februar. 
- Skolens nye hjemmesiden forventes færdiggjort ultimo januar. 
- Skolechefen er fratrådt. 
- Arbejdet med ”udviklingsbogen” for indskolingen er forsinket i forhold 

 



til den oprindelige plan, bl.a. på grund af sygdom. Jens udmelder i 
nærmeste fremtid hvornår den forventes færdig. 
- Lærer Thomas Axelsen har orlov. Christine Grønning er ansat som 
vikar for Thomas. 
- Det er skolens opfattelse, at skolepatruljen er blevet mere stabil. Vi 
har fortsat indsatser i gang i forhold til at understøtte skolepatruljens 
arbejde. 
- Vi er i positiv dialog med en skole i Flensborg om at etablere en rela-
tion som venskabsskoler. Vi forventer at kunne blive mere konkrete 
vedr. dette i løbet februar/marts. 
 
Fra SFO: 

- Børnetallet er pt. I vækst. 
- Pernille er i gang med at søge kommunale midler, hjem til ”læ-

sehuler” 
 
Fra formanden: 

- Skolebestyrelsen fra Stoholm skole har udsendt et åbent brev 
som understreger deres utilfredshed med timeregistreringen af 
elevfravær. De efterspørger Hammershøj Skoles skolebestyrel-
ses opbakning som medunderskrivere. Hører Torben ikke andet 
i løbet af kort tid, er vi medunderskriverer. 

 

Beslutning  



  
 
 

Kl. 18.40 Skolen er vært for, at der serveres lidt mad. (Eleverne får fri.) 
 
 
 

3. Punkt Færdiggørelse af arbejdet med skolens dialogbaserede aftale 
samt udarbejdelse af bestyrelsens årsberetning Kl. 18.10 (30 min.) 

Ansvarlig Jens og Torben 

Sagsfremstilling Skolebestyrelsen vil modtage skolelederens bud på skolens dialogba-
seret aftale for 2020 inden mødet. Under dette punkt har bestyrelsen 
mulighed for at sætte et sidste præg på aftalen. 
 
Desuden skal bestyrelsen have aftalt, hvad der skal fremgå af bestyrel-
sens årsberetning. Hvis bestyrelsen ønsker at kommentere datamate-
rialet til kvalitetsrapporten, skal dette som noget nyt ske i bestyrelsens 
årsberetning. 
 
Datamaterialet til kvalitetsrapporten, der er fortroligt, er vedhæftet den-
ne dagsorden. 
 

Arbejdsform Dialog og beslutning. 

Bemærkninger Der er noget til sproglig der skal tilrettes. 

Beslutning Vedr. den dialogbaserede aftale skal der tilføjes. 
- Mål om markedsføring i hele skoledistriktet. 
- Mål om fastholdelse af elever i udskoling på 90% i 2022 

 
Bestyrelsens input til indhold i årsberetning: 

- Indskoling – drillerier/får du hjælp når du henvender dig til en 
voksen – sammenhæng med dannelses indsats og ensomhed 

- Afgangsprøveresultater 
- Nationale testresultater (7. kl.) 
- Elevindflydelse vurderes højt 
- Pigernes overgang til ungdomsuddannelser 

 
Torben rundsender udkast fredag som kan kommenteres i weekenden.  
Mandag den 20. januar udsendes den endelige. 
 



 
 
 
 

4. Punkt Hvad rør sig Kl. 18.55 (15 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 - Skolefoto. Både positive og negative historie om modulfoto. På 
skolen har vi frie hænder til at hyre et, hvilket som helst fotofir-
ma. Skolen vil vurdere fra år til år, hvilket firma der kan levere 
det bedste produkt.  

Beslutning  



 
 
 

 
 
 

7. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling - Har vi de principper vi skal have? 
- Jubilæum 
-  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

5. Punkt Planlægning af dialogmødet med BU d. 20 januar  kl. 19.10 (ca. 60 
min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling D. 20. januar har Børne- og Ungdomsudvalget har inviteret skolebesty-
relsen og til dialogmøde om fremtidens skole i Viborg Kommune.  
 
Under dette punkt skal bestyrelsen drøfte tilgangen til mødet:  
 
Af dagsordenen fremgår der følgende: (Se desuden mail fra d. 
18.december) 
 
Vores fælles skolevæsen står over for en markant udfordring. Vi har et fal-
dende elevtal i vores skoler, men ikke et tilsvarende fald i antal klasser. Bør-
ne- og Ungdomsudvalget ønsker en dialog om, hvordan skoler kan arbejde 
tættere sammen omkring optimering af klasser og andre temaer, der kan bi-
drage til gode løsninger for fremtidens skole i Viborg Kommune.  
 
Drøftelse af temaer og udgangspunkterne for en ændret struktur 

• Kvalitet i undervisningen  

• Økonomi 

• Skolestørrelse 

• Skolen som en del af lokalsamfundet 
Arbejdsform Dialog og evt. valg af strategi 

Bemærkninger Tilmeldte: 9 tilmeldte 

Beslutning Det blev besluttet at lyse på følgende: 
 
-Lokal opbakning 
-Udvikling af lokal pædagogik og styrken i dette og hvad der heraf 
kommer af ejerskab og arrangement. 
-Geografi, vækst, transport af børn, økonomi 

6. Punkt Gennemgang af processen omkring nyvalg til bestyrelsen kl. 
20.10 (20 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Gennem foråret skal der afholdes nyvalg til skolens bestyrelse. Under 
dette punkt vil Jens redegøre for processen. 

Arbejdsform Fremlæggelse, evt. koordinering samt mulighed for at stille spørgsmål 

Bemærkninger  

Beslutning Udsat til næste møde 



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


