
DAGSORDEN TIL SKOLEBESTYRELSESMØDE - HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Torsdag d. 24/3 kl. 17.15 - 19.45  

Mødested Hammershøj Skole 

 

Medarbejderrepræsentanter:  
Mette Roed 
Rikke Richtendorf 
 
Forældrerepræsentanter 
Poul Michael Brixen 
Heidi Vetter 
Torben Spanggaard Frandsen 
Berit Hald 
Ivar Jacobsen 
Chresten Christensen 
Pia Ramsdal 
 
 
Ledelsesrepræsentanter:  
Jesper Hoberg 
Pernille Spåbæk Frank 
Dorthe Klitgaard 
 
Elevrådsrepræsentanter: 
Joakim 
Johannes 
 

Afbud 
Joakim, Johannes, Heidi Vetter og Ivar Jacobsen.  
 
 

Referent Dorthe Klitgaard 

Referat udsendt 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dagsorden  

 

1. Punkt Meddelelser kl. 17.15 (15 min.)  

Ansvarlig Torben/Jesper 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 
- Skolens drift   
- SFO/Team Hammershøj  
- Etc.  

 
 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger  
Der blev orienterede om: 
 

• Situationen omkring eventuelle flygtninge fra Ukraine. 

• Skolepatruljen har været i Norge på skitur, som belønning for at være 
skolepatrulje. 

• Der har været fartkontrol på Vorningvej, ud for skolen. 

• Planlægning af næste skoleår er påbegyndt. På nuværende tidspunkt 
bliver der én – 3. klasse. 

• Der har været mere sygefravær end normalt (corona bl.a.) 

• Der er ansat en uddannet lærer, der skal være i 0. klasse som ekstra 
lærer. 

• Pulsskole – uge 31 

• Klubben har projekt med en ”sundere klub”. Projektet skal med på 
bazar omkring vidensproduktion. Skolen deltager også med 
elevsamtaler. 

• SFO skal deltage i soppefesten. 

• Overgange mellem sfo og klub 

• Sfo og klub skal på tur til Rush i Århus. 

• I påsken kommer der 34 elever i sfo 
 

Beslutning  

 
 

2. Punkt Skolebestyrelsesvalg foråret 2022 kl. 17.30 – 18.00 

Ansvarlig Jesper/Torben 

Sagsfremstilling Opsamling på de personlige henvendelser vi aftalte sidst. Hvor mange 
kandidater har vi klar? 
 
Tyder det på, at vi går efter freds- eller kampvalg? 
 



 
 
 

 
 

Hvem deltager i valgmødet den 23. marts kl. 17.00 
 

 

Arbejdsform Drøftelse, planlægning og beslutning. 

Bemærkninger Valgmøde den 23. marts 2022. Der kom 1 kandidat – Karina Leth. 
 
Der er en skriftlig tilkendegivelse af endnu en kandidat.  
 
 

Beslutning  
Der tages kontakt til flere forældre, om de kunne være interesseret.  
Det kan være en mulighed, at man kun er valgt for 2 år.  
 
 

3. Punkt Skolestruktur kl. 18.00-18.30 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Opfølgning og drøftelse på baggrund af bestyrelsens henvendelse til BU i 
forlængelse af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 10. marts. 
 
Hvad nu? 

Arbejdsform Drøftelse 

Bemærkninger Der har været dialogmøder og skolebestyrelsen har indsendt høringssvar til 
B&U-udvalget.  
Lærerkredsen i Viborg har haft møde med formænd for skolebestyrelserne på 
skolerne i Viborg. Lærerkredsen er facilitator for at samle og sende en 
henvendelse fra alle skolebestyrelser til B&U-udvalget. 
 

Beslutning Der laves et høringssvar, som fortæller den gode historie om fremtiden på 
Hammershøj skole.  
 
  

4. Punkt Grænseoverskridende adfærd og skolens håndtering heraf kl. 18.30-18.45 

Ansvarlig Jesper 

Sagsfremstilling Bestyrelsen ønsker at drøfte Hammershøj skoles retningslinjer til brug ved 
fysisk vold samt ved tydeligt grænseoverskridende handlinger udført af elever 
mod andre elever eller personale. 

Arbejdsform Info og drøftelse. 

Bemærkninger  



 
 
Spisning: Kl. 18.45 
 

5. Punkt Kvalitetshjul/kvalitetsrapport 2022 kl. 19.00 – 19.30 

Ansvarlig JH 

Sagsfremstilling Drøftelse af ”Foranalyse til kvalitetsrapport”. Og herefter orientering om 
skolens arbejde med Viborg kommunes fælles mål på BU området (flere skal 
have en ungdomsuddannelse og en tilknytning til arbejdsmarkedet, færre 
føler sig ensomme, flere er sunde og fysisk aktive) 
 

Arbejdsform Information, drøftelse, inddragelse 

Bemærkninger Se bilag 
Jesper præsenterede forundersøgelsen og bestyrelsen har kommet med 
deres input til området. 

Beslutning Jesper laver udkast til områder, der skal have fokus. 

 
 

Skolen har et princip omkring grænseoverskridende adfærd, som 
skolebestyrelsen har vedtaget.  
SB har drøftet princippet og hvordan grænseoverskridende handlinger 
behandles af skolen. 
 

Beslutning I princippet tilføjes, at involverede forældre opfordres til at, tale sammen og 
at eleven der har været grænseoverskridende opfordres til undskylde til 
forudrettede. 
 
  

6. Punkt Hvad rør sig. Kl. 19.30 – 19.40  

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 sætte 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 forhold. 

- At bestyrelsen kan beslutte at dagsordensætte et aktuelt og relevant 
tema på et kommende bestyrelsesmøde. 

Arbejdsform Drøftelse 

Bemærkninger • Der har været begejstrede forældre, som har fortalt om 
skolepatruljens skitur 



 
 

7. Punkt Eventuelt kl. 19.35 – 19.45  

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling   

Arbejdsform Punkter til orientering, der ikke kræver her og nu drøftelse. 

Bemærkninger  
 

Beslutning  

 
 

8. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling - Arbejde med SB – valg 
- Skolestruktur  
- Dannelse digitale medier 
- Kvalitetsrapport 
 

 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

 
M.v.h. 
 
Torben og Jesper 
 
 
 
 

• Forældrene henvender sit til bestyrelsen omkring skolestrukturen 

• Kunne der fra skolens side være fokus på dannelse omkring digitale 
medier. 

• Der har været valg blandt personalet til skolebestyrelsen i næste 
skoleår. Det er Rikke og Mikkel fra SFO som blev valgt. 

 
 

Beslutning Dannelse på digitale medier / platforme tages op senere. 


