
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Mandag d. 7/5 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 
Pernille Spåbæk Frank – Ferie 
Jannie 
Annette 

Referent JH 

Referat udsendt 
  
JH 8/5 - 2018 
 

 

 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af referat.  

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (15 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 

• Planlægningen af kommende skoleår, afgangsprøver, forældre-
møde i indskolingen & arbejdsmiljø i indskolingen, princip for 
kommunikation med forældre.  

 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger Princip for- samt retningslinjer for skole/hjem samarbejdet kan ses via 
nedenstående links: 
 

 



http://hammershoejskole.skoleporten.dk/sp/245598/file/Inpage/810959
52-7425-4238-a7f4-467deb729976 
http://hammershoejskole.skoleporten.dk/sp/243869/file/Inpage/b2b716
3e-6575-437d-b89b-f81fbe997afc 
 
Timefordelingsplanen er på plads og i den kommende periode er vi klar 
til fagfordeling. Fagfordelingen er i år er udfordret af fire nye ansættel-
ser. Fagfordelingen forventes færdige ultimo juni. 
 
28. og 29. maj har vi ansættelsessamtaler: 
Bestyrelsen er repræsenteret ved samtalerne efter aftale med Jens. 
(Jens mailer ud) 
 
Forældremøde i indskolingen tirsdag den 8. maj. 
 
Kort redegørelse og efterfølgende dialog vedr. skolens princip for for-
ældresamarbejde ved Jens. 
 
Kort redegørelse vedr. afgangsprøver ved Jesper. 
 
Info vedr. Hammershøj Netværket ved Jesper. 

Beslutning  

 
 

 

3. Punkt 
 

Drøftelse og evt. godkendelse af: ”Princip om elevers medvirken 
til at løse diverse nytteopgaver på skolen.” 17.30 (25 min.) 

  

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling På det seneste møde blev det aftalt, at Jens til dette møde skulle for-
mulere et udkast til et nyt princip om elevers medvirken til at løse diver-
se nytteopgaver på skolen.  

Arbejdsform Punktet indledes med, at Jens laver en kort fremlæggelse af det udar-
bejdede princip. Herefter bliver der mulighed for drøftelse efterfulgt af 
en eventuel beslutning. 

Bemærkninger Principudkastet er vedhæftet denne dagsorden. 

Beslutning - Formulering vedr. anbefaling/udtalese skrives ind 
- Overskrift ændres til ”Princip om elevers nytteopgaver” 
- Med ovenstående ændringer er princippet vedtaget 
- Præsenteres i video ved Klara 

http://hammershoejskole.skoleporten.dk/sp/245598/file/Inpage/81095952-7425-4238-a7f4-467deb729976
http://hammershoejskole.skoleporten.dk/sp/245598/file/Inpage/81095952-7425-4238-a7f4-467deb729976
http://hammershoejskole.skoleporten.dk/sp/243869/file/Inpage/b2b7163e-6575-437d-b89b-f81fbe997afc
http://hammershoejskole.skoleporten.dk/sp/243869/file/Inpage/b2b7163e-6575-437d-b89b-f81fbe997afc


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

Punkt Fortsættelse af arbejdet med at understøtte hensigtsmæssige tra-
fikale forhold omkring skolen. 17.55 (35 min.) 

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: 
 

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

• At drøfte det mulige indhold i en trafikpolitik, med det formål at 
understøtte en tryg skolevej for eleverne. 

 
På sidste møde blev følgende aftalt: 
 

- 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. 

 
På dette møde skal bestyrelsen samle op på, hvor langt vi er kommet 
ift. ovenstående aftaler. Desuden skal følgende aftales: 
 

• Input til Lailas brev. Hvem stiles brevet til? 

• Skal bestyrelsen tage andre initiativer? 

• Input til skolens trafikpolitik – Få evt. inspiration til trafikpolitik fra 
”Rådet for sikker trafik” på: 
https://www.sikkertrafik.dk/samarbejde/trafikpolitik/lav-en-
trafikpolitik/hvad-er-en-trafikpolitik 

 
 

Arbejdsform Drøftelse, beslutning om videre tiltag. 

Bemærkninger Datamateriale vedr. de trafikale forhold 
Drøftelse af bestyrelsens skrivelse 

Beslutning - Brev sendes pr. mail til politikerne i teknisk udvalg 
- Børnehaven og borgerforeningerne inviteres med som medun-

derskrivere. 
- Laila har ansvaret for distributionen af skrivelsen. 
- Torben sender den endelige skrivelse til udvalget. 

 
- Punktet med at udarbejde en trafik-politik udsættes. 

https://www.sikkertrafik.dk/samarbejde/trafikpolitik/lav-en-trafikpolitik/hvad-er-en-trafikpolitik
https://www.sikkertrafik.dk/samarbejde/trafikpolitik/lav-en-trafikpolitik/hvad-er-en-trafikpolitik


 

 
 

 
 

 

7. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig  

Sagsfremstilling  
- Princip for modtagelse af nye elever 

 

Arbejdsform - Skolefest i indskolingen 
- Kostpolitik (fra punkt6) 

Bemærkninger  

Beslutning  

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

4. Punkt Vedr. det kommunale budget 2019 – 2021  18.45 (15.min.)  

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Det kommunale budget for 2019 – 2021 sendes i høring i perioden fra 
d. 29.maj og frem til d. 10. juni. Bestyrelsen har ikke et ordinært møde i 
denne periode. Under dette punkt bedes bestyrelsen forholde sig til, 
hvorledes bestyrelsen vil udarbejde sit høringssvar. Ligeledes kan be-
styrelsen allerede nu drøfte mulige pointer i et høringssvar. 

Arbejdsform Drøftelse og beslutning. 

Bemærkninger  

Beslutning - Møde fra den 19. juni flyttes til den 4. juni 

5. Punkt Princip vedr. erstatning (implementering og film) 19.00 (15 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Under dette punkt skal bestyrelsen drøfte, hvorledes der kan sikres en 
implementering af det nye princip. Ligeledes skal der udarbejdes en vi-
deo om princippet. 

Arbejdsform Drøftelse, beslutning og optagelse 

Bemærkninger  

Beslutning - Kommunikeres i en film - Torben 

6. Punkt Opstart af arbejdet omkring kostpolitik 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har besluttet at udarbejde en kostpolitik for skolen. 
 
Under dette punkt skal bestyrelsen brainstorme på indholdet til en 
kostpolitik. 
 
 

Arbejdsform Brainstorming   

Bemærkninger  

Beslutning - Kostpolitikken tages op som noget af det første i det nye skoleår 


