
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Torsdag d. 5/4 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 Ahsan, Annette 

Referent JH 

Referat udsendt 
 JH – 6/4 2018 
 
 

 

 
Dagsorden  
 

1. Godkendelse af referat. Blev ikke godkendt, da det endnu ikke er blevet ud-
sendt. 

 
 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (15 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 

• Ved ledelsen: 1) Status på planlægning af kommende skoleår 
incl. rekruttering af nye medarbejdere. 2)Status ift. den varslede 
konflikt. 3) Status på bestyrelsesvalget. 

 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Ny bestyrelse er valgt. Nye i bestyrelsen er: Berit Hald 
Pedersen, Christen Christensen, Ivar Jacobsen, Pia 
Ramsdal. Klara Kjeldsen er valgt som suppleant. 

 



- Information ved Jens vedr. skolens nødberedskab i for-
bindelse med en evt. faglig konflikt. 
 

Særlige SFO aktiviteter i foråret er:  
- Pigeraketten – samarbejde mellem SFO og IF Trojka 
- Ture til Game street mekka i Viborg 

 
- Andreas 9. kl.  fra linjefaget erhverv og håndværk fortalte 

om arbejdet med at designe og fremstille et tyverisikret 
skab til aflevering af bøger. 

Beslutning  

 
 

 
 

 
Kl. 18.30 – 18.45  Skolen er vært for, at der serveres lidt mad. Eleverne får fri. 
 

3. Punkt 
 

Godkendelse af princip vedr. erstatning (30 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling På det seneste møde blev det aftalt, at Torben til dette møde skulle 
formulere et udkast til et nyt princip vedr. erstatning. Princippet skulle 
fastholde det perspektiv, at eleverne bliver gjort ansvarlige ved uagt-
somme handlinger.  

Arbejdsform Punktet indledes med, at Torben laver en kort fremlæggelse af det ud-
arbejdede princip. Herefter bliver der mulighed for en kort drøftelse ef-
terfulgt af en forventet beslutning. 

Bemærkninger  

Beslutning - Princippet er vedtaget med få ændringer. 
- Kommunikeres med en video som præsenteres af Torben ef-

ter næste møde. 

4. Punkt Det indledende arbejde med at udarbejde et princip for aflønning 
af skolepatruljer mv. (30 min.) 
 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Skolen ønsker en retning ift. skolens måde at belønne / aflønne de ele-
ver der varetager særlige funktioner på skolen. Der kan f.eks. være tale 
om: skolepatruljer, legepatruljer, hjælpere på biblioteket etc. 

Arbejdsform Indledende drøftelse af området. 

Bemærkninger  

Beslutning Generelt: 
- Bestyrelsen er positive i forhold til at skolen ansætter elever 

til forskellige opgaver på skolen. 
- Bestyrelsen er positiv i forhold til at eleverne i skoletiden har 

forskellige praktiske opgaver fx rengøring, oprydning og min-
dre vedligeholdesesopgaver. 

SP og LP: 
- Klare linjer i forhold til belønning. En tur i en forlystelsespark 

vurderes til at være minimum i forhold til belønningens stør-
relse. 

-  
JL formulerer i udkast til godkendelse 



 

 
 

6. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig  

Sagsfremstilling - Kostpolitik 
- Princip for modtagelse af nye elever 
-  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

5. Punkt Indledning af arbejdet med at understøtte hensigtsmæssige trafi-
kale forhold omkring skolen. (18.45 – 19.45) 

Ansvarlig Jens og Torben 

Sagsfremstilling Skolerne er forpligtet til at have en trafikpolitik. Desuden har bestyrel-
sen på Hammershøj Skole tidligere aftalt, at bestyrelsen ønsker at drøf-
te initiativer til at nedsætte hastigheden på Vorningvej. Formålet med 
dette punkt er derfor: 
 

1) At drøfte hvilke initiativer, der kan tages for at understøtte 
en nedsættelse af hastigheden på Vorningvej. 

2) At drøfte det mulige indhold i en trafikpolitik, med det for-
mål at understøtte en tryg skolevej for eleverne. 

 
Forvaltningen har tidligere sendt følgende besked til skolen: 
 
Målingen blev foretaget umiddelbar efter passage af byskiltet, hvilket betyder, 

at den lovlige hastighed er 50 km/t. 

Hovedresultat er målingen var: 

- Årsdøgntrafik                                           2.164 (beregnet gennemsnit af 

døgntrafik på årsbasis) 

- Andel af trafik fra lastbiler:                 10,0 % 

- Gennemsnitshastighed:                      64,2 km/t 

 

Hastigheden er højere end den lovlige hastighed. 

Vi har aktuelt ingen planer om ændring af forholdene på stedet, herunder 

eventuelle fartdæmpende foranstaltninger. 

 

Arbejdsform Drøftelse, beslutning om videre tiltag (Både ift. hastigheden på Vor-
ningvej samt udarbejdelsen af en trafikpolitik.) 

Bemærkninger  

Beslutning - Der tages kontakt til børnehaven og borgerforeningen.  
- Laila formulerer et udkast som sendes ud inden næste møde og 

justeres på mødet.  
- JL undersøger fakta tal hos forvaltningen 
- Liselotte tager kontakt til politiet vedr. fakta tal. 

 
Ideer til trafikdæmpende forslag: 

- Byporte som ved hovedvejen 
- Hastighedsmåler 
- Anden vejbanefarve 
- Chikaner af forskellig art 

  



Beslutning  

 
Evt.  
- Det blev efterspurgt et eftersyn af skolen politik for kommunikation med forældre 
- Der blev gjort opmærksom på en bekymring for arbejdsmiljøet i indskolingen børnerige 

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


