
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato onsdag d. 24/1 2018 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 Annette 

Referent Jesper Hoberg 

Referat udsendt 
 
 
29-01-18 

 

 
Dagsorden  
 

1. Godkendelse af referat. Referat godkendt 
 

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (15 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 

• Procedure for ansættelsesudvalg 

• Indskolingen og sprog 

• Budget for 2018 
 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - JL har udsendt forældreskrivelse vedr. lidt ”turbulens” i 
indskolingen omkring årsskiftet. Der er Pt. ro på igen, 
dog er der stadig fokus omkring børnenes sprog. 

 



- PE er på delvis pasningsorlov. Er som udgangspunkt ik-
ke på skolen onsdag, torsdag og fredag.  
 

- SFO: – Pt. fraværsramt af ferie, sygdom mv. 
- Vaskehænder projekt i kommende periode i SFO. 
- DBUs ”Pigeraketten” (pigefodbold) afvikles i samarbejde 

med IF Trojka i april måned. 
- SFOKlub arbejder på at besøge ”Gamestreetmekka” i 

Viborg. Hvis det lykkedes at få forvaltningen til at hjælpe 
med transportomkostninger. 
 

- Mellemtrinnet deltager i en bordtennisdag i samarbejde 
med Team Nørreå. Dato ikke fastsat. 

- Skolefest afholdes i indskolingen den 9. marts – (foræl-
dre arrangement). 

- Gallafest i udskolingen afholdes torsdag i uge 6. 
- Fastelavn for udskolingen og lærerne af holdes fredag i 

uge 6 i skolens gymnastiksal. 
 

Beslutning  

 
 
 
 

3. Punkt Vision 2021 (60 min.) 

Ansvarlig Jens & Torben 

Sagsfremstilling Med udgangspunkt i de sidste måneders visionsarbejde er der nu for-
muleret et udkast til skolens vision for 2021. På nærværende møde 
skal bestyrelsen drøfte udkastet, med henblik på at foreslå ændringer 
og korrektioner.  

Arbejdsform Kort supplerende oplæg fra Jens, drøftelse og beslutning.  

Bemærkninger • Visionsudkast incl. personalegruppens kommentarer til udkastet 
er vedhæftet denne dagsorden.  

• Visionsudkastet forventes læst inden mødet.  

• Bestyrelsen har i samarbejde med skoleledelsen den formelle 
kompetence til at træffe beslutninger ift. visionen. 

Beslutning  På næste bestyrelsesmøde har Jens et endeligt bud. 

 
Kl. 18.35 – 18.45  Skolen er vært for, at der serveres lidt mad. Eleverne får fri. 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

6. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling - Trafik 
- Kostpolitik 
- Princip for modtagelse af nye elever 
- Princip for aflønning af skolepatruljer mv. 
 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

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

4. Punkt Godkendelse af mål og indholdsbeskrivelse SFO (30 min.) 

Ansvarlig Pernille 

Sagsfremstilling Det henhører til skolebestyrelsens kompetenceområde at godkende 
SFOéns Mål- og indholdsbeskrivelse. På nærværende møde skal be-
styrelsen give kort feedback på udkastet med henblik på godkendelse 
efter eventuelle småjusteringer. 

Arbejdsform Kort supplerende oplæg fra Pernille, drøftelse og beslutning. 

Bemærkninger • Mål- og indholdsbeskrivelsen forventes læst inden mødet.  

• Bestyrelsen har den formelle kompetence til at godkende Mål- 
og indholdsbeskrivelsen. 

Beslutning - Mål og indholdsbeskrivelsen er godkendt med små justerin-
ger. 

5. Punkt Køreplan og strategi ift. forårets bestyrelsesvalg (30 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Der skal gennemføres nyvalg til bestyrelsen gennem foråret. Under 
dette punkt vil køreplanen for valget blive gennemgået, og bestyrelsen 
skal have lagt en strategi til at hverve kandidater. 

Arbejdsform Orientering og drøftelse 

Bemærkninger  

Beslutning - På februar mødet forsøger SB medlemmerne at finde mindst 
én kandidat hver. 


