
 

 

            

REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato onsdag d. 17.Marts kl. 17.15 - 19.20  

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 
 
Elevrepræsentanter: 
 
Johannes & Joakim 

Afbud Pia Ramsdal, Johannes, Joakim 

Referent Jesper Hoberg 

Referat udsendt 18.3.2021 
 

 
Dagsorden  
 

 

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

Ansvarlig  

Sagsfremstilling Orientering om diverse: 
 

- Status på samarbejdet om at udvikle skolens klubtilbud 
- Arbejdet med planlægning af kommende skoleår. 
- Etc. 

 
 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Der ventes på at lærernes nye lokale arbejdstidsaftale bliver helt 
færdig, så processen vedr. skoleårets planlægning kan fortsæt-
te. 

- Skolen planlægger til kommende skoleår et specialpædagogisk 
tilbud – på tværs af alder.  

 



- Arbejdet vedr. ny SFO-klub går planmæssigt. Årshjulet er fær-
digplanlagt. Folderen ventes klar til distribution primo juni. Der 
opslås en pædagogstilling på 30 timer som primært er tiltænkt 
arbejdet i klubben. 

Beslutning  

 
 
 
 

2. Punkt ”Skolen under Corona” kl. 17.30 (30 min.) 

Ansvarlig Torben og Jens 

Sagsfremstilling  

• Orientering og drøftelse vedr. skolens aktuelle tilbud om under-
visning og tests i lyset af Corona.  

• Drøftelse af hensyn og perspektiver som skolen skal være op-
mærksom på i sin planlægning, når rammen kendes for en stør-
re genåbning. (Muligvis efter påske)  

 

 

Arbejdsform  

Bemærkninger Hverdagen forløber under omstændighederne godt, er skolen oplevel-
se. Hverdage er forstyrret primært af at: 

- Eleverne ikke på noget tidspunkt kan blandes på tværs af klas-
ser. 

- Vi værner om klasseboblerne, også i forhold til medarbejdere 
 
I fysiklokalet har vi indrettet et lokalt testlokale. Indkøringen og plan-
lægningen i samarbejde med forvaltningen, har vi oplevet som noget 
kaotisk og ressourcekrævende. 
 
Vi oplever aktuelt at de allerfleste elever (9. kl. og nogle få andre) der 
er på skolen bliver testet. Det er ikke et krav at eleverne løbende bliver 
testet, men en kraftig opfordring. Vi har kommunikeret at det er foræl-
dreansvar at elever bliver testet i UV- tiden. Skolens personale tager 
ikke konflikter med eleverne i forbindelse med dette. 
 
I øjeblikket testes der på følgende tidspunkter: 
Mandag 12:45 – 15.15 
Tirsdag  07.55 – 10.45 
Onsdag 07.55 – 10.45 
Fredag  07.55 – 14.25 
 
Elever 5. - 8. kl. som er til den ugentlige udeundervisning kan på oven-
stående dage blive testet, inden undervisning. Ønskes dette henvender 
de pågældende sig ved ”terrassedøren” ud mød sumpen, uden for fy-
siklokalet, inden undervisning. 
 
Jens gennemgik handlingsplan, om hvordan elever sendes hjem ved et 
positivt tilfælde og under hvilke rammer en midlertidig fjernundervisning 
etableres.   

Beslutning  

 



 
 
 

3. Punkt Skoleudvikling under den ”nye sammenhængsmodel” kl. 18.00 
(60 min.) 

Ansvarlig Torben og Jens 

Sagsfremstil-
ling 

Den fremtidige procedure og rammesætning for udviklingen af skoler-
ne i Viborg Kommune (Efter indførelsen sammenhængsmodellen) lig-
ger endnu ikke helt fast.  
 
Vi ved dog følgende: 
 
Skolerne skal prioritere, at skolernes praksis afspejler: 
 

- Kommunes børnesyn 
- Kommunes forældresyn 
- Kommunes samarbejdssyn 
- Kommunens læringssyn 

 
Derudover er der vedtaget tre pejlemærker for skolernes udvikling: 
 

1) Ingen børn skal føle sig ensomme. 
2) Flere unge skal have en ungdomsuddannelse. (Og en til-

knytning til arbejdsmarkedet.) 
3) Flere børn skal have sunde vaner. 

 
Under dette punkt skal bestyrelsen lave en første brainstorm. Brain-
stormingen skal munde ud i et ”idékatalog”, som ledelse, bestyrelse og 
medarbejdere kan ”plukke af” til de kommende års udvikling af Ham-
mershøj Skole. 
 
Det er intentionen af det første udkast til en decideret samarbejdsafta-
le er formuleret til august.  
 
  

Arbejdsform Fremlæggelse og brainstorm 
Bemærkninger Jens fremlagde de fire syn. Herefter havde bestyrelsen, som det indledende arbejde, en ”brainstorm” i 

forhold til de tre pejlemærker: 
 
Brainstorm: 
 
Ensomhed: 

- Understøtte aldersblandede hold i skolens pædagogiske og didaktiske tilgang. 
- Forældrenetværk 
- Forældrerødder 
- Legegrupper/legeaftaler også på tværs af køn 
- Lære børn at invitere andre børn ind til leg 
- Fokus på teambuilding i udskolingen 
- TOPI 
- Lejrskoler 
- MOT 
- Respekt for forskellighed 
- Forældremøder som understøtter temaet. 

 
Flere unge skal have en udd.: 

- Udvidelse af den praktiske undervisning 
- Være undersøgende på statistik vedr. uddannelsesparathed 
- SSP samarbejde – herunder udsættelse af alkoholdebut 

 
Sundhed: 

- Sunde madvaner/madpakke inspiration 
- Søvn 
- Skærmvaner/mobilvaner 
- Bevægelse i skoletiden, idrætsdage, motionsløb, idrætsundervisningen 
- Cykle/gå i skole 
- Fyraftensmøder med oplysning – Teams 
- Vidste du? Beskeder via AULA 
- SFO – samarbejde m. idrætsforeningerne 

Beslutning  



 
 

4. Punkt Frugtordning kl. 19.00 (10 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Under dette punkt vil Jens på opfordring fra bestyrelsen redegøre for 
mulighederne for reetablering af frugtordning på Hammershøj Skole. 

Arbejdsform  

Bemærkninger Jens redegjorde for evt. etablering af frugtordning. Med tilskud fra EU 
vil omkostningerne årligt beløbe sig til ca. 60.000,-. Herudover vil der 
være betydelige opgaver med administration, modtagelse, opbevaring, 
distribution. 
 
Bestyrelsen drøftede at en del af frugtordningen evt. kunne være for-
ældrebetalt.  

Beslutning Beslutningen om at etablere frugtordning på Hammershøj skole, eller ej 
udskydes til et senere tidspunkt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

6. Punkt Punkter der venter (i prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

5. Punkt Hvad rør sig.  kl. 19.10 (10) 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  



Bemærkninger  

Beslutning - Heidi deltager i ansættelse af barselsvikar den 24. marts. 
- Poul beder om at bestyrelsen på et kommende møde drøfter om 

der er stemning for at lave et princip for evaluering. 
- Poul har et spørgsmål til et tidligere behandlet punkt vedr. per-

sonale omkostninger, som Jens og Torben svarer på. 
- Bestyrelsen har ingen indvindinger til at skolen i forbindelse med 

etablering at ny indskolingsstruktur, gør en undtagelse i forbin-
delse med rulningen mellem klasserne Undtagelsen gøres for at 
undgå at klasserne har en uhensigtsmæssig antalsfordeling det 
første halve år. Skolen vil i forhold til forældre være tydelige på 
at eleverne fordeles ved en bestem dato. 

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


