
 

 

            

REFERAT FOR SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Onsdag d. 7.april kl. 17.15 - 19.45  

Mødested Skolen 

 

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: (Deltager ikke) 
 
Johannes 
Joakim 

Afbud Heidi, Joakim, Johannes 

Referent JH 

Referat udsendt 8/4 - 2020 
 

 
Dagsorden  
 

 

1. Punkt Meddelelser kl. 17.15 (10 min.)  

Ansvarlig  

Sagsfremstilling Orientering om diverse: 
 

- Kort gennemgang af de seneste ændringer i skolens undervis-
ningstilbud under Corona 

 
 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Vi har ansat barselsvikar i Jannis stilling pr. 1. maj. 
- I forbindelse med at 5. – 9. kl. er vendt tilbage til fysisk undervis-

ning hver. 2 uge har vi tilpasset skolens fagfordeling, således at 
vi har vægtet at kunne dække de så bred en fagpalet som muligt 
samtidig med at klasserne møder så få lærere som muligt. 

 



- Vi har mulighed for at teste personale og elever over 12 år to 
gange ugentligt.   

- Pædagog Charlotte Straadt er stoppet på grund af sygdom. 
- Teknisk Serviceleder Ole Navntoft er sygemeldt og stopper pr. 

1. september 
- Vi har indgået indkøbsaftale med købmanden i Løvel. Aftalen er 

trådt i kraft pr. 1. april 2021. Det har været i centralt udbud for 
Viborg Kommune. Vi har været glade for Samarbejde med 
Brugsen i Hammershøj. 

-  
Vedr. SFO: 

- SFO overgår til komme/gå i Aula pr. medio april. 

Beslutning - Berit deltager i indstillingsudvalget. 

 
 
 
 

2. Punkt Kort økonomiopfølgning kl. 17.25 (10 min.) 

Ansvarlig Jens  

Sagsfremstilling Ordinær økonomiopfølgning. Under dette punkt vil Jens kort redegøre 
for udviklingen i skolens økonomi. Herunder give en vurdering af, hvor-
vidt der er udsigt til, at budgettet overholdes. 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Der er udsigt til at vi i år har et merforbrug 110000,-  
- Vi afventer tildeling af diverse eksterne puljer, jf. corona mv. 

Beslutning  

 
 
 

3. Punkt Udfoldelse af begrebet evaluering 17.35 (35 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling På det seneste bestyrelsesmøde blev der stillet spørgsmål til, hvorvidt 
bestyrelsen kunne kvalificere sit beslutningsgrundlag gennem en lø-
bende indsigt i elevernes faglige præstationer. 
 
Formålet med dette punkt er følgende: 
 

• Skolens leder udfolder begrebet evaluering, så der i bestyrelsen 
kommer en fælles referenceramme at tage udgangspunkt i. 

• Skolens leder giver en orientering om det datamateriale, der i 
dag indgår i skolens/bestyrelsens beslutningsgrundlag. 

• Bestyrelsen tager med udgangspunkt i ovenstående en første 
generel drøftelse af bestyrelsesmedlemmernes holdninger til 
evaluering. 

 

Arbejdsform Orientering og dialog 

Bemærkninger - Jens orienterede om skolens nuværende evalueringsformer. 
 

Beslutning - Bestyrelsen har ikke behov for yderligere evaluering af skolens 
drift end for nuværende. I forbindelse med udarbejdelsen af kva-
litetsrapporten tages evalueringsbehovet op igen. 



 
 
 
 
 

18.10 Sandwich  

 

4. Punkt Hvad rør sig.  kl. 18.20 (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  

Beslutning - Behov for, at genkommunikere skolens principper for trafik. 



5. Punkt Skoleudvikling under den ”nye sammenhængsmodel” kl. 18.30 – 19.45 
(75 min.) 

Ansvarlig Torben og Jens 

Sagsfremstilling BU-udvalget besluttede d. 23.marts, som forventet, at nedenstående tre 
pejlemærker skal sætte retningen for udviklingen af folkeskolerne i Viborg 
Kommune gennem de kommende år. Under hvert pejlemærker er der angi-
vet, hvilke indikatorer (tegn) der gerne skulle vise lidt om, hvorvidt skolerne 
er på rette vej. Af indikatorerne fremgår det, at skolerne skal have fokus på 
skolernes progression frem for at nå bestemte fastsatte mål. 
 

1) Færre børn skal føle sig ensomme. 
 

Forslag til indikatorer: 
•          Den sociale trivsel styrkes 
•          Flere oplever at have en ven/netværk (generelt/udsatte) 
 

2) Flere børn er sunde og fysisk aktive. 
 

Forslag til indikatorer: 
•          Færre er overvægtige (BMI) 
•          Flere indgår i fritidstilbud 

 
3) Flere skal have en ungdomsuddannelse og en tilknytning til 

arbejdsmarkedet. 

  
Forslag til indikatorer, som der systematisk skal følges op på: 
  
•          Fravær reduceres (generelt/udsatte) 
•          Færre med højt fravær (generelt/udsatte) 
•          Den faglige trivsel styrkes 
•          Flere inkluderes på almenområdet 
•          Flere får en forebyggende/tidlig indsats (udsatte) 
•          Flere er i positiv sproglig udvikling (dagtilbud) 
•          De unge oplever sig inddraget (udsatte) 

 
 
BU-udvalgets beslutning kan ses via nedenstående link: 
  
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/borne-
og-ungdomsudvalget/2021-03-23-12-15-2405/ 
 
 

Arbejdsform På dette møde skal bestyrelsen i to grupper vælge 2-3 helt konkrete ind-
satsområder inden for pejlemærkerne omkring 1) sundhed og 2) ensom-
hed, som bestyrelsen vil foreslå skoleledelsen, at indskrive i skolens sam-
menhængsaftale. Sammenhængsaftalen skal forventeligt udarbejdes i au-
gust 2021.   
 
Arbejdet indledes i to grupper. Den sidste del af arbejdet foregår i plenum, 
hvor der vælges 2-3 konkrete bud på indsatsområder. 

Bemærkninger Indsatsområdet omkring ungdomsuddannelser dagsordensættes senere i 
foråret, hvor forvaltningen forventes at have hjulpet skolerne med konkrete 
bud på relevant decentral datamateriale.  

Beslutning Bud på indsatser: 
- Legegrupper i fritiden 
- Andre lege end boldspil 
- MOT – Træf dine egne valg 
- Aldersblandede aktiviteter 
- Klubben/SFO spiller en rolle 

 
Der arbejdet videre med punktet på et senere møde. 

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/borne-og-ungdomsudvalget/2021-03-23-12-15-2405/
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/borne-og-ungdomsudvalget/2021-03-23-12-15-2405/


 
 

6. Punkt Punkter der venter (i prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger Udgik 

Beslutning  

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


