
 

 

            

UDKAST - SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Tirsdag d. 18.02.2020 kl. 17.15 – 19.45  

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 Mette, Pia, Joakim, Johannes 

Referent JH 

Referat udsendt 
  
19/2  

 

 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af referat.  
 

 



 
 
 

 
 
 

Kl. 18.05 Skolen er vært for, at der serveres lidt mad. (Eleverne får fri.) 
 
 
 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (10 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform Orientering:  

Bemærkninger Skolen: 
- Orientering om konsekvenser vedr. tilgang af demografimidler. 
- Skolen afholdte en vellykket gallafest i udskolingen i uge 6. 
- Skolen afholder fastelavn fredag den 21. februar. 
- Elevens udviklingsbog(indskolingen) forventes klar til brug i april. 
- Pedelmedhjælperstilling forventes besat hurtigst muligt. 
- Skolen har valgt at opsige aftalen vedr. automaten, da driften har 

været for ustabil. 
 
SFO/Klub: 
- Har haft succes med ture til Game Street Mekka – I den forbindelse 

er det nødvendigt med at forældrekørsel engang i mellem, da bus-
transport er forholdsvist omkostningstungt. 

Beslutning  

3. Punkt Hvilket princip skal bestyrelsen arbejde med i den kommende pe-
riode. kl. 17.25 (op til 40 min.) 

Ansvarlig Torben og Jens 

Sagsfremstilling På Hammershøj Skole er vi endnu ikke helt i mål med at formulere alle 
obligatoriske principper. 

Arbejdsform - Fremlæggelse af mulige ventende principper v. Jens. 
- Drøftelse og beslutning 

Bemærkninger - Hvor er princippet vedr. at handle lokalt? 

Beslutning - Bestyrelsen ønsker at ledelsen formulerer et udkast til princip for 
undervisningens organisering og fordeling af arbejdets fordeling 
af undervisningsopgaver. 

 
- Bestyrelsen godkendte nye overskrifter til eksisterende navne på 

principper, politikker mv. 



 

  
 
 

4. Punkt Hvad rør sig     kl. 18.20 (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 -  Normalt fungerende elever, kan have, den opfattelse, at elever 
med særlige udfordringer, i højere grad, bliver belønnet for god 
adfærd end de selv gør- Det bør skolen/lærerne være opmærk-
somme på. 

Beslutning  

5. Punkt Forårets suppleringsvalg      kl. 18.35 (op til 40 min.) 

Ansvarlig Jens og Torben  

Sagsfremstilling Gennem foråret skal der afholdes suppleringsvalg til skolens bestyrel-
se. Der skal vælges tre repræsentanter, og der afholdes valgmøde tirs-
dag d. 17.marts. Bestyrelsen skal under nærværende møde drøfte, 
hvorledes bestyrelsen kan bidrage til et godt valg med tilstrækkelige 
kandidater til de ledige poste. 

Arbejdsform - Gennemgang af valget 
- Drøftelse af rekruttering af kandidater. 
- Planlægning af valgmødet d. 17.marts. 

Bemærkninger - Det blev drøftet om det er muligt med en toårig valgperiode? 
- Janni og Laila genopstiller ikke. 
- Torben genopstiller. 

Beslutning - Det blev aftalt en værge kampagne. Det blev aftalt hvem der ta-
ger kontakt til mulige kandidater. 
 

- Opbakning til dagsorden for valgmødet. Berit og Torben deltager 
i valgmødet. Chresten deltager muligvis.  

6. Punkt Budget 2020 kl. 19.15 (op til 20 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling På nærværende møde skal budgettet for 2020 godkendes. 

Arbejdsform Fremlæggelse af udkast, kommentering, godkendelse evt. med æn-
dringer. 

Bemærkninger - Bestyrelsen ønsker fremover at være nysgering på udgifterne til 
skolens madordning. 

Beslutning - Budgettet er godkendt 



 
 
 

7. Punkt Evt. samt punkter der venter kl. 19.35 (op til 10 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling  
- Jubilæum 
 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning - Det blev besluttet at skolens bestyrelse vil drøfte, om de synes 
skolen har brug for en politik for ”kost og sundhed”. 

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


