
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Tirsdag d. 27/2 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 Laila 

Referent JH 

Referat udsendt 
 
JH 05.03.2018 
 

 

 
Dagsorden  
 
Velkomst til nye bestyrelsesrepræsentanter: 

1. Godkendelse af referat.  
 

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (15 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 

• Nyt om ansættelser 
 

 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Det lykkedes desværre ikke at finde den rette kandidat til 
indskolingsstillingen. Stillingen bliver genopslået og 
skal indgå i en kommunal omplaceringspulje. 

- Rynkeby Skoleløbet afholdes fredag den 23. marts for al-

 



le skolens elever. Info til forældre og elever kommer uge 
10 eller 11. 

- Forældrerådet i indskolingen afholder en ”skolefest” 
fredag den 9. marts. 

- JH orienterede om Hammershøj Netværket – invitation 
udsendt til lokalområdets virksomheder. 

 

Beslutning  

 
 
 
 

3. Punkt Vision 2021 17.30 – 17.50 (20 min.) 

Ansvarlig Jens & Torben 

Sagsfremstilling Med udgangspunkt i det vedhæftede og justerede udkast til skolens vi-
sionen gives bestyrelsen hermed en sidste mulighed for et sætte sit af-
tryk på visionen.  

Arbejdsform Kort supplerende oplæg, drøftelse og beslutning.  

Bemærkninger • Nyt visionsudkast 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 - Med få rettelser er visionen vedtaget. Visionen bliver synlig 
på skolens hjemmeside. 

 

 
 
Kl. 18.50 – 19.00  Skolen er vært for, at der serveres lidt mad. Eleverne får fri. 
 
 

4. Punkt 
 

Udarbejdelse af princip vedr. erstatning 17.50 – 18.50 (60 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har aftalt, at den på dette møde vil indlede arbejdet med at 
udarbejde et princip vedr. erstatning. Arbejdet indledes med, at Jens 
redegør for skolens praksis på området. 
 
Med udgangspunkt i bestyrelsens holdning til skolens praksis, drøfter 
bestyrelsesmedlemmerne deres principielle perspektiver i erstatnings-
spørgsmål. Det er et mål for bestyrelsens drøftelse, at bestyrelsen be-
slutter, hvilken retning den ønsker at sætte på området. 
 
Punktet afsluttes med, at bestyrelsen beslutter, hvem der forsøger at 
formulere et principudkast inden næste møde.   

Arbejdsform Orientering, drøftelse og beslutning 

Bemærkninger 
- Der formuleres et udkast til et princip.  

 

Beslutning  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

7. 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. 

5. Punkt Godkendelse af regnskab for 2017 samt skolens budget for 2018 
19.00 – 19.15 (15.min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Godkendelse af regnskab samt budget for 2018. 

Arbejdsform Beslutning 

Bemærkninger  

Beslutning Budgettet er godkendt 

6. Punkt Planlægning af valgmødet torsdag d. 22. marts samt drøftelse af 
bestyrelsesmedlemmernes indsats med at rekruttere interessere-
de kandidater til bestyrelsen. 19.15 – 19.45 (30 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling På seneste møde blev det aftalt, at alle bestyrelsesmedlemmer inden 
dette møde gerne skulle have fundet mindst en person, der er interes-
seret i at stille op til bestyrelsen. 
 
På mødet skal bestyrelsen vurdere, hvorvidt de kan gøre mere for at 
rekruttere det nødvendige antal kandidater.  
 
Desuden skal bestyrelsen under dette punkt planlægge indholdet af 
valgmødet torsdag d. 22. marts.  

Arbejdsform Drøftelse og beslutning. 

Bemærkninger  

Beslutning Vi mobiliserer en gruppe indskolingselever/SFObørn og evt. 5. kl. til at 
stå for lidt underholdning til valgmødet den 22. marts kl. 17.00 
ME undersøger om 5. kl. kan. 



 
 
Torben Spanggaard Frandsen & Jens Lange Jepsen 


