
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Tirsdag d. 18/1 kl. 17.15 - 19.45  

Mødested Hammershøj Skole 

 

Medarbejderrepræsentanter:  
Mette Roed 
Rikke Richtendorf 
 
Forældrerepræsentanter 
Poul Michael Brixen 
Heidi Vetter 
Torben Spanggaard Frandsen 
Berit Hald 
Ivar Jacobsen 
Chresten Christensen 
Pia Ramsdal 
 
 
Ledelsesrepræsentanter:  
Jesper Hoberg 
Pernille Spåbæk Frank 
Dorthe Klitgaard 
 
Elevrådsrepræsentanter: 
Joakim 
Johannes 
 

Afbud 
Berit Hald, Ivar Jacobsen, Heidi Vetter, Pernille Spåbæk Frank, Chresten Christen-
sen, Joakim og Johannes 

Referent Dorthe Klitgaard 

Referat udsendt 
 
 
 

 

 
Dagsorden  

 

1. Punkt Meddelelser kl. 17.15 (15 min.)  

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 
 

• Situationen omkring Corona 

• Stillingsopslag/vikarsituation 

• SFO/Team Hammershøj  

• Etc.  
 

 

 



Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger Jesper orienterede om corona samt vikarsituationen. 
SFO og klub er personalemæssigt ramt af corona, hvilket har medført, at 
klubben er været lukket i uge 3. 

Beslutning  

 
 

 
  

2. Punkt Skolebestyrelsesvalg foråret 2022 kl. 17.30 (40 min)  

Ansvarlig Jesper 

Sagsfremstilling Orientering og planlægning af nyvalg til skolebestyrelsen. 
Processen kører gennem foråret. Vi har brug for overblik over, hvem der er 
på valg, hvem der ønsker genvalg og om vi evt. skal have rekrutteret et par 
nye kandidater. 

 

Arbejdsform Fremlæggelse, Drøftelse evt. beslutning 

Bemærkninger Processen for valg til skolebestyrelsen i 2022 er endnu ikke udsendt. Jesper 
orienterede om den overordnede plan, med udgangspunkt i plan for valg i 
2020. 
 
Følgende er på valg:  
Pia Ramsdal, Berit Hald og Chresten Christensen. 
 
Berit ønsker at genopstille. 
Pia ønsker ikke at genopstille. 
Chresten - uafklaret 
 
 

Beslutning Torben kontakter suppleanter om de ønsker at opstille. 
Der laves en video om skolebestyrelsesvalget. 
Hvis der er forældre der er interesseret i opgaven som skolebestyrelsesmed-
lem eller ønsker at opstille, kan Torben kontaktes. 
Jesper laver orienteringsskrivelse til forældre, hvor der bla. orienteres om 
skolevalg. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Spisning: Kl. 19.00 
 
 

3. Punkt Vedtagelse af skolens princip for ”klassekassen” kl. 18.10 (30 min) 

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” – Torben har derfor udarbejdet et udkast, 
som bestyrelsen bedes forholde sig til og evt. godkende. 

Arbejdsform Fremlæggelse, drøftelse og beslutning 

Bemærkninger Udkast til princip er gennemgået, drøftet og tilrettet. 

Beslutning Skolebestyrelsen har godkendt princippet og det kan offentliggøres.  
Princippet udleveres sammen med folder til klasseforældreråd og offentliggø-
res på AULA sammen med kort notat, hvilket Jesper sørger for.  
Princippet offentliggøres endvidere på hjemmesiden. 
 

4. Punkt Skolestruktur kl. 18.40 (20 min)   

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Det afgående Børne- og ungeudvalg er kommet med en klar anbefaling til det 
nye BU-udvalg omkring ny skolestruktur i Viborg Kommune. 
  
Bestyrelsen drøfter, hvorledes de vil arbejde med processen omkring skole-
struktur gennem foråret. 

Arbejdsform Drøftelse 

Bemærkninger Anbefaling fra den gamle BU-udvalg kan læses på Viborg kommunes hjemme-
side 
 
Der har efterfølgende været udmeldinger via pressen fra det nye Børn og un-
ge udvalg. Torben har kontaktet formanden for BU for at få aftale et møde 
omkring den nye skolestruktur. Han har pt. ikke hørt fra formanden. Torben 
kontakter formanden igen.    
 
 

Beslutning På bestyrelsesmøde i februar skal skolestrukturen igen drøftes. 

https://presscloud.com/file/79/797527437872432/Brne-_og_Ungdomsudvalgets_anbefaling_til_ny_skolestruktur.pdf
https://presscloud.com/file/79/797527437872432/Brne-_og_Ungdomsudvalgets_anbefaling_til_ny_skolestruktur.pdf


 
 

6. Punkt Eventuelt kl. 19.30 (10. min) 

Ansvarlig Jesper 

Sagsfremstilling   

Arbejdsform Punkter til orientering, der ikke kræver her og nu drøftelse. 

Bemærkninger Skolebestyrelsen har drøftet skolens medfinansiering ifm. lejrskole. Punktet 
tages op på et senere møde. 
 

Beslutning  

 
 

7. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling - Arbejde med SB – valg 
- Budget 2022 
- Skolestruktur  
- Lejrskole – skolens medfinansiering 
 

 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

 
M.v.h. 
 

5. Punkt Hvad rør sig. Kl. 19.15 (15 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 Pc til 3. klasse – status 
Corona – hjemmetest, indtrykket er, at det fungerer. 
Der er ikke undervisning via teams, når der er elever der isoleres pga. corona. 
Elever i isolation får oplysninger om, hvad de kan arbejde med hjemme, så-
fremt at dette kan lade sig gøre pga. sygdommen. 
Når eleverne på mellemtrinnet skal ud, foregår det ofte via samme dør. For at 
undgå at de skal ud på samme tid, skal der ske koordinering. 

Beslutning  



Jesper Hoberg og Torben Spanggaard 


