
 

 

            

REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Torsdag d. 21.januar kl. 17.15 - 19.45  

Mødested TEAMS 

 

Medarbejderrepræsentanter:  
Mette Roed 
Rikke Richtendorf 
 
Forældrerepræsentanter 
 
Poul Michael Brixen 
Heidi Vetter 
Torben Spanggaard Frandsen 
Berit Hald 
Ivar Jacobsen 
Chresten Christensen 
Pia Ramsdal 
 
 
Ledelsesrepræsentanter:  
Jens Lange Jepsen 
Pernille Spåbæk Frank 
Jesper Hoberg 
Dorthe Klitgaard Kristensen 
 
Elevrepræsentanter: 
 
 

Afbud Skolens elever (Johannes & Joakim) deltager ikke grundet Corona:  

Referent JH 

Referat udsendt 01.02.2021 
 

 
Dagsorden  
 

 

1. Punkt Meddelelser kl. 17.15 (10 min.)  

Ansvarlig  

Sagsfremstilling Orientering om diverse: 
- Herunder evt. valg af repræsentant til ansættelsessamtaler (bar-

selsvikar for Anita) torsdag d. 28/1 
 
 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Pia deltager i ansættelsessamtaler – Torben er stand by, hvis 
Pia ikke kan. 

- Byggeriet ”out-door park” på skolens sportsplads, påbegyndes 
snarest. 

- Skolens P-plads skiltes primo februar, således at morgentrafik-
ken ved skolen optimeres. 

 



Beslutning  

 
 
 
 

2. Punkt Budget 2021. kl. 17.25 (30 min.)  

Ansvarlig Jens og Dorthe 

Sagsfremstilling Skolen fremlægger sit budgetforslag for 2021. I Viborg Kommune har vi 
netop implementeret et helt nyt økonomisystem. Derfor kan vi i år ikke 
umiddelbart sammenligne tallene med sidste år, og derfor vil bestyrel-
sen opleve, at layoutet ser Anderledes ud 

Arbejdsform Fremlæggelse og beslutning 

Bemærkninger - Dorthe gennemgik skolens budgetforslag. 
Beslutning - Budgettet vedtaget under den forudsætning at bevillingen til klubben 

hæves til 40.000. Det er bestyrelsens vurdering, at dette kan ske uden 
at beløbet anvises andet steds.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Punkt Skole/hjem samarbejdet i lyset af Corona kl. 18.15 (30 min.) 

Ansvarlig Torben 

3. Punkt Status på hjemmeundervisningen kl. 17.55 (20 min.) 

Ansvarlig Torben og Jens 

Sagsfremstilling Skolens elever er nu hjemmeundervist gennem nogle uger. Med hen-
blik på at kvalificere skolens hjemmeundervisning inviteres bestyrelsen 
ind i en drøftelse af hjemmeundervisningen. 

Arbejdsform Punktet indledes med, at Jens laver et lille oplæg omkring bevæggrun-
dene for skolens aktuelle praksis. 

Bemærkninger Flertallet i bestyrelsen kunne genkende ledelsens vurdering af, at der henset til 

omstændighederne generelt er stor tilfredshed med den fjernundervisning der 

leveres af skolen. Et enkelt bestyrelsesmedlem udtrykte, at undervisningen i 

indskolingen efter bestyrelsesmedlemmets vurdering var utilstrækkelig. Sidste 

perspektiv blev fremlagt med udgangspunkt i at bestyrelsesmedlemmet havde 

drøftet situationen med en mindre gruppe indskolingsforældre. 

Ledelsen forpligtede sig til at drøfte perspektivet med en øget tilstedeværelse 

på teams for de yngste med skolens lærere. Med udgangspunkt i denne drøftel-

se beslutter ledelsen, hvorvidt eleverne skal mere på Teams i indskolingen. 
-  

Beslutning  



Sagsfremstilling Situationen med Corona er udfordrende på mange måder. En af udfor-
dringerne er, at situationen udfordrer skole/hjem samarbejdet. 
 
Formålet med dette punkt er at drøfte, hvorledes skolen kan sikre af-
holdelse af skole-hjemsamtaler, hvis situationen med Corona fortsætter 
gennem foråret. 

Arbejdsform Drøftelse og udarbejdelse af anbefaling 

Bemærkninger - Bestyrelsen udtrykker at der kan være behov for et virtuelt for-
ældremøde, for at forældrene får mulighed for at give feedback 
på hjemmeundervisningen på de enkelte årgange. 

Beslutning - Skolen ledelse drøfter form, indhold og plan for ovenstående. 

 
 

1. Punkt Status på arbejdet med at udarbejde et mere spændende klubtil-
bud i Hammershøj kl. 18.45 (15 min.) 

Ansvarlig Torben og Pernille 

Sagsfremstilling Fortsættelse af tidligere drøftelse. 

Arbejdsform Fremlæggelse og ide´ generering.  

Bemærkninger - Drøftelserne i arbejdsgruppen har været udsat jf. corona situati-
onen. 

Beslutning - Det blev besluttet at lave opstarts-arrangementer inden sommer-
ferien. 

- Der afholdes møde i arbejdsgruppen den 2. februar. Pernille 
indkalder og laver dagsorden. 

 
 

 
 

 

2. Punkt Punkter der venter (i prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger UDGIK 

5. Punkt Hvad rør sig.  kl. 19.00 (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 Drøftelse 

Bemærkninger INTET 

Beslutning  



Beslutning  

 
M.v.h. 
 
Jens Lange Jepsen 


