
 

 

            

REFERAT - SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato 
mandag d. 8.06.2020 kl. 18.00 – 20.30 – Umiddelbart efter valg-
mødet. 

Mødested lærerværelset 

 

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 
 
 

Afbud Eleverne deltager ikke i mødet, Jannie, Pia, Pernille 

Referent JH 

Referat udsendt 
  
JH 9/6 - 20 

 

 
Dagsorden  
 
 

 



 
 
 

 
 
Kl. 18.40 Skolen er vært ved smørrebrød 
  
 

1. Punkt Meddelelser 18.00 (10 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Mulighed for at dele informationer 

Arbejdsform Orientering:  
 

- Status omkring skoleårets planlægning 
- Aktiviteter i forbindelse med skoleårets afslutning 
-  

Bemærkninger - Skoleårets planlægning går planmæssigt. 
- Skolen afholder dimission,”karameldag” og afslutning under 

hensyn til de gældende retningslinjer. 
- Lærer Rikke Richtendorff har søgt midler 26.000 via Friluftsrå-

det. For beløbet anskaffer vi os en transportabel smede-esse, så 
der kan arbejdes med metal i håndværk og design, samt klatrer-
udstyr. Midlerne er søgt hjem i samarbejde med spejderne i 
Hammershøj  

Beslutning  

2. Punkt Status og evt. nye initiativer ift. bestyrelsesvalget. Kl. 18.10 – 
18.40 

Ansvarlig Jens og Torben 

Sagsfremstilling Onsdag d. 10.juni er der deadline for at tilkendegive sit kandidatur som 
bestyrelsesrepræsentant for den kommende periode. Da bestyrelses-
mødet afholdes umiddelbart efter valgmødet, bør vi under mødet have 
et godt overblik over antallet af kandidater til valget.  

Arbejdsform Dialog og evt. nye aftaler ift. sikringen af et solidt grundlag for gennem-
førelsen af valget. 
 
På det senest møde blev følgende aftalt: 

 

- JL hører forældre til skolestarter i om der er muligheder 
- Torben afsøger et par muligheder. 
- Berit hører Linda 
- Iver hører Rikke – mor i 4. klasse. 
- Laila hører Rikke 
- Video – JL og Torben laver en kampangevideo tirsdag eftermid-

dag kl.12.00 
- Klasserepræsentanter deler Facebook opslag på klassernes si-

der. 
 

 

Bemærkninger - Der er fire kandidater på valg. Vi afventer om der bliver tale om 

kampvalg eller fredsvalg. 

Beslutning  



 
 
 
 
 

 
 
 

5. Punkt Brainstorm på markering af jubilæet for skolens elever. 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Hammershøj Skole har i år 50 års jubilæum. Corona situation betyder 
at det ikke er realistisk at planlægge en stor fest i sensommeren. Men 
hvad gør vi så? 

Arbejdsform Brainstorm med henblik på at lave et oplæg til den fortsatte drøftelse 
på skolen. 

Bemærkninger - Brainstorm: 
- Der kunne laves et optog 
- Der kunne laves en emneuge – tidsrejse 1970 - 2020 

Beslutning  
 

 
 

3. Punkt Hvad rør sig.  kl. 18.55 

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 - Drøftelse 

Beslutning  

4. Punkt Drøftelse af nyt princip vedr. undervisningens organisering kl. 
19.10  

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Jens har forud for mødet udarbejdet et udkast til nyt princip for under-
visningens organisering. Princippet skal grundlæggende ses som en 
rammesætning af den måde, som undervisningen i dag organiseres på 
på Hammershøj Skole. 

Arbejdsform Drøftelse, justering og evt. beslutning. 

Bemærkninger Principforslaget fremlægges under mødet. 

Beslutning - JL indskriver et udkast til et afsnit vedr. bevægelse og udeliv. 
Arbejdet med princippet videreføres i det kommende skoleår. 

- JH redigerer en smule i princippet for idræt. Princippet medsen-
des referatet og godkendes under forudsætning af at der ikke er 
kommentarer til det. 



 
 
 
 
 

6. Punkt Evt. samt punkter der venter kl. 18.50 (op til 10 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

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


