
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Mandag d. 10 december 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 Mai, Laila, Jannie, Berit, Jens, Pernille, Chresten 

Referent JH 

Referat udsendt 
 
11/12-18 
 

 

 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af referat.  

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (10 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Diverse punkter til orientering: 

•  

Arbejdsform Orientering: 
 

Bemærkninger - Energirenovering af glasgang mellem B og C fløjen er færdig-
gjort. Vi kan allerede mærke et bedre klima på skolen.  

- Skolen afholder reception, den 12. december, for Jette Kolding, 
som har valgt at indstille sit arbejdsliv pr. 31/12-18.  

- Thomas Axelsen er ansat i fast stilling ved hammershøj Skole 
pr. 1/1-19 

 



Beslutning  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Kl. 19.00 – 19.45  Skolen er vært for, at der serveres lidt mad. Eleverne får fri. 
 
 
 
 

 

5. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig  

3. Punkt Planlægning af bestyrelsens arbejde gennem foråret 17.30 (45 
min.) 

Ansvarlig Torben og Jens 

Sagsfremstilling Formålet med punktet er at få udarbejdet en plan for kommende halv-
års arbejde i bestyrelsen. Herunder at få dannet os et overblik over, 
hvilke af de obligatoriske principper bestyrelsen endnu ikke har formu-
leret noget om.  
 

Arbejdsform Punktet starter med, at Jens med udgangspunkt i listen med obligatori-
ske principper i folkeskolen redegør for, hvilke af principområderne 
Hammershøj Skole allerede har formuleret retningslinjer, der dækker. 
 
Efter denne redegørelse vælger bestyrelsen, hvilke af de obligatoriske 
principper de i første omgang vil arbejde med.  

Bemærkninger Følgende blev nævnt som punkter der skal prioriteres i 2019: 
- Nyvalg til Skolebestyrelsen 
- Jubilærum 2020 
- Åben skole – 4. april 2019 
- Prioriteringer i obligatoriske principper – se link på ”skole og 

forældre” http://skole-foraeldre.dk/artikel/principper 
-  

Beslutning - Der arbejdes videre med dette punkt på januarmødet. 

4. Punkt Udvikling af elevernes mod.  18.15 (45 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 På baggrund af drøftelse udarbejder Pia nyt udkast som drøftes på 
næste møde. Det nye udkast sendes med næste dagsorden. 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/principper


Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning - Åben skole skal på januarmødet. 

 
 
M.v.h. 
 
 
Jens og Torben 


