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Dagsorden  
 
1. Godkendelse af referat. Punktet fjernes fremadrettet fra dagsordenen. 

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (10 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling • Status Åben Skole, status sikker skolevej, byggeri 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Orientering vedr. skoleårets planlægning 
- ombygningsarbejdet med indskolingens fællesrum er pt. I udbud 
- Orientering om åben skole 
- Info fra ungdomsskolens elevråd ved Janni 
- SFO har haft gode ture til ”game streetmekka” 
- Nyt punkt (5) ”hvad rør sig” er fremover et fast punkt på dagsor-

denen, hvor man kan komme med input omkring, hvad der rør 
sig i lokalsamfundet i tilknytning til skolen.  

Beslutning  

 



 

 
 
 
 

 
 
 
Kl. 18.25 – 18.40 Skolen er vært for, at der serveres lidt mad. Eleverne får fri. 
 
 
 

5. Punkt Hvad rør sig 18.40 (15 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Punktet ”Hvad rør sig” er et nyt fast punkt på dagsordenen. Formålet 
med punktet er at sikre ”et rum” for, at alle bestyrelsesmedlemmer kan 

3. Punkt Drøftelse af rammerne omkring skolens klubtilbud 17.25 (30 min.) 
 

Ansvarlig Pernille 

Sagsfremstilling På skolen har vi et stort delegeret råderum til at fastsætte rammerne 
omkring det lokale SFO-klub tilbud. Da skolen ønsker, at disse rammer 
i størst mulig grad er forankret i den lokale bestyrelse, ønskes der en 
drøftelse af rammerne for klubbens drift.  
 
Som en indledning til drøftelsen kommer Pernille med et oplæg om 
skolens aktuelle praksis i klubben.   

Arbejdsform Fremlæggelse og drøftelse 

Bemærkninger  

Beslutning Bestyrelsen vedtog følgende vedr. pasning i ferieperioder for elever til-
meldt klub: 
 
Klubben tilbyder pasning i ugerne 7,27,28, 32 og 42 samt pasning op til 
jul og de tre dage op til påsken (fra 7.55 – 17.00, fredage til kl. 16). Det-
te vil dog kun kunne gennemføres, hvis der er min. 15 børn tilmeldt. Er 
der under 15 tilmeldte tilbydes der pasning i SFO. 
 
Når der tages på ture ud af huset, lukkes klubben, således at der er 
mulighed for at to medarbejdere kan tage med. 
 
I ferieperioden vil der være pasning af de børn, som går i 3. kl. i hele 
SFOens åbningstid. 
 

4. Punkt Arbejde med at formulere et princip vedr. lejrskoler 17.55 (30 min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Jens fremlægger et udkast til et nyt princip vedr. ekskursioner, lejrsko-
ler etc. Udkastet er forsøgt formuleret i overensstemmelse med de in-
put, der blev givet på det senest bestyrelsesmøde.  
 

Arbejdsform Fremlæggelse, drøftelse og evt. beslutning. 

Bemærkninger - Der angives beløb pr. deltager i stedet for beløb pr. elev. 

Beslutning - Vedtaget med små ændringer. 



sætte ord på de signaler og input, de siden sidst har opfanget ift. sko-
len.  
 
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 - Fælles bad efter idræt, kan være svært i indskoling. Forældrere-
præsentanterne er nysgerrige på, hvordan man som forældre 
kan være med til at løse problemet  

Beslutning - Skolens ledelse tager perspektivet til efterretning 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Punkt 
 

Kort evaluering af dialogmødet med BU-udvalget 18.55 (10 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Dele af bestyrelsen mødtes med BU-udvalget på Ørum Skole tirsdag d. 
26.februar. Under dette korte punkt vil mødets deltagere referere fra 
mødet, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vil få mulighed for at stille 
spørgsmål. 

Arbejdsform Orientering, mulighed for at stille spørgsmål samt kort drøftelse af frem-
tidige overvejelser ift. kommende meder med BU-udvalget. 

Bemærkninger - Oplevelse at repræsentanterne præsenterede skolen positivt. 
Politikerne lyttede i forhold til situationen i gymnastiksal, trafik-
forhold m.v.  

Beslutning  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Punkt Kommunikation 19.35 (5 min.) 
 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Det er ved at være tid til en ny videohilsen fra skolebestyrelsen. Torben 
og Jens har aftalt at optage lidt efter mødet. Bestyrelsen inviteres un-
der dette punkt til at give ideer til indholdet i denne videohilsen. 

Arbejdsform Idéudveksling 

Bemærkninger  

Beslutning Indhold: Mod, trafik-politik, klubåbningstider 

 
 
 

10. Punkt Evt. 18.15 (10 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger Efterspørgsel af tidspunkt for forældremøde i indskolingen. (se svar 
under punkt 11) 

7. Punkt Drøftelse af indskolingen samt forsommerens evaluering af denne 
19.05 (15 min)  
 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har tidligere besluttet at lave en større brugerevaluering af 
skolens indskoling i forsommeren 2019. Under dette punkt vil Jens kort 
redegøre for den aktuelle status i indskoling.  
 
Derudover skal bestyrelsen træffe beslutning om, hvornår selve evalue-
ringen skal gennemføres. 

Arbejdsform Fremlæggelse og beslutning. 

Bemærkninger Forud for bestyrelsesmødet mandag d. 29 april vil bestyrelsen modtage 
den evaluering, der sidst blev udsendt til forældregruppen. Med dette 
afsæt skal bestyrelsen d. 29.april beslutte om det er den samme evalu-
ering, der skal genbruges.  

Beslutning Der udarbejdes en evaluering af indskolingen medio juni 
Undersøgelsesspørgsmål drøftes på næste bestyrelsesmøde 

8. Punkt Budgetopfølgning  19.20 (15 min) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Bestyrelsen mangler at godkende skolens fagbudget. Under dette 
punkt vil Jens fremlægge et udkast til fagbudgettet. Herunder redegøre 
for MED-udvalgets kommentarer til budgettet. 

Arbejdsform Fremlæggelse, drøftelse og beslutning. 

Bemærkninger  

Beslutning Fagbudget blev godkendt af bestyrelsen. 



Beslutning  

 
 
 
 
 

11. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig  

Sagsfremstilling - Drøftelse af behovet for etablering af en kønspolitik på Hammershøj 
Skole.   
 
 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning - Evaluering i indskolingen 
- Forældremøde i indskolingen (invitation af folk fra ”de utrolige 

år”). Mødet forventes afholdt i uge 24.  
- Evaluering af åben skole 
- Toiletbrug i indskolingen 

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


