
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Mandag den 25. april 2022 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 
Dorthe Klitgaard 
 
Elevrådsrepræsentanter: 
Joakim 
Johannes 
 

Afbud Ivar Jacobsen, Chresten Christensen samt Pia Ramsdal 

Referent Dorthe Klitgaard 

Referat udsendt 
 
 
 

 

 
Dagsorden  

 

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

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 
 

• Situationen omkring Pernilles sygemelding 

• Skoleårets planlægning 

• Nyansættelser 

• Eksamen 2022 

• Ukraine 

• Ændring af mødedato i maj pga. hørringsvar 

• Etc.  
 

 



 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger • Jesper orienterede omkring situationen omkring SFO og ledelse heraf. 

• Skoleårets planlægning følger planen. I morgen er der første fælles-
møde omkring fagfordeling. 

• Nyansættelse til sfo – der er samtale på torsdag den 28.4.2022. Tor-
ben deltager i samtalerne som skolebestyrelsesrepræsentant. 
Der er pt. et stillingsopslag ude og arbejde vedrørende lærerjob. 

• Der er skriftlige eksaminer i næste uge. Samtidig er der terminsprøver. 

• Der er pt. 4 ukrainske elever på skolen. 

• Der skal indgives høringssvar omkring budget 2023 – 2028 senest 
12.5. Der afholdes ekstraordinært møde den 9.5.2022. 

• Udskolingen har gallafest for 7-9 årgang på torsdag den 28.4.2022 

Beslutning  

 
 

 

2. Punkt Skolebestyrelsesvalg foråret 2022 kl. 17.30 (5. min)  

Ansvarlig Jesper 

Sagsfremstilling Orientering vedr. nyvalg til skolebestyrelsen. 
Gennem fredsvalg er fire nye medlemmer samt én suppleant valgt. 

 

Arbejdsform Orientering. 

Bemærkninger  

Beslutning Som nye skolebestyrelsesrepræsentanter indtræder: 
Martin Bundgård Binnerup 
Anne Katrine Kusk Nielsen 
Kenneth Rohde-Møller 
Anja Harboe 
 
Suppleant: Karina Leth 
 
De nye repræsentanter inviteres til næste ordinære bestyrelsesmøde, hvor 
de bliver informeret omkring bestyrelsens arbejde. Der laves nyt årshjul til 
august. 
 



 
  

 
 
 

3. Punkt Forældre og elevers tilgang til digital dannelse 17.35 (20. min) 

Ansvarlig Jesper 

Sagsfremstilling I dag arbejder skolens lærere med digital dannelse, primært gennem de til-
bud SSP udbyder:  
 
https://docplayer.dk/19234907-Ssp-idekataloget-ssp-samarbejdet-i-viborg-
kommune-praesenterer.html 
 
Under dette punkt drøfter bestyrelsen, om det bør målrettes yderligere, og 
hvordan dette kan gøres i forhold til både forældre og elever. 

 

Arbejdsform Drøftelse 

Bemærkninger Skolen har en politik omkring mobiler. Der er ikke anden nedskreven politik 
omkring digital dannelse mv. Der ligger en opgave for lærerne. SSP har udar-
bejdet et idekatalog omkring digital dannelse.  
 
Skolebestyrelsen er enig om, at der er en bekymrende udvikling omkring de 
sociale-/digitale medier. Der er en oplevelse af, at eleverne får tidlig adgang 
til sociale medier og det kan give problemer i skoletiden.  
 
Bestyrelsen har drøftet forældrenes og skolens ansvar omkring elevernes 
brug af disse medier. MOT har forløb for 7. – 9. årgang som omhandler socia-
le medier.  
 

Beslutning Der arbejdes på at der laves et arrangement for indskolingen, som omhandler 
digital dannelse. Arrangementet skal være optakt til forældremøder, hvor di-
gital dannelse skal drøftes.  
 
Skolebestyrelsen påtænker at lave arrangementer hvert 2 år.  

4. Punkt Ordinær budgetopfølgning kl. 17:55 (30 min) 

Ansvarlig Jesper/Dorthe 

Sagsfremstilling Gennemgang og opfølgning på skolens økonomi i indeværende budgetår. 

Arbejdsform Fremlæggelse og drøftelse. 

Bemærkninger Der er orienteret omkring budgettet. Skolebestyrelsen har tidligere godkendt  

Beslutning  

https://docplayer.dk/19234907-Ssp-idekataloget-ssp-samarbejdet-i-viborg-kommune-praesenterer.html
https://docplayer.dk/19234907-Ssp-idekataloget-ssp-samarbejdet-i-viborg-kommune-praesenterer.html


 
 
Spisning: Kl. 18.45 
 
 

 
 

7. Punkt Eventuelt kl. 19.25 (10. min) 

Ansvarlig Jesper/Torben 

Sagsfremstilling   

5. Punkt Skolestruktur kl. 18.25 (20 min)   

Ansvarlig Torben/Jesper 

Sagsfremstilling Hvor er vi i processen omkring ny skolestruktur. Hvad skal bestyrelsen være 
opmærksomme på i kommende periode. 

Arbejdsform Drøftelse og evt. beslutning. 

Bemærkninger 9 skoler har været repræsenteret ved arrangement ved Lærerkredsen. Der er 
lavet en fælles høring, som er overleveret til B&U-udvalget. 
 
Onsdag den 27.4 er der møde i B&U, hvor det endelige udkast til nye skole-
struktur skal vedtages. Derefter skal det i økonomiudvalget og for byrådet.  
Formodentligt bliver indstillingerne offentliggjort i denne uge.  
 
 

Beslutning  

6. Punkt Hvad rør sig. Kl. 19.00 (25 min.) 

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Punktet ”Hvad rør sig” er et fast punkt på dagsordenen. Formålet med punk-
tet 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 afholdt møde omkring sports- og kulturcenter i Ham-
mershøj. Der er stadig drøftelser omkring økonomien. Politikkerne i 
Viborg kommune er positive omkring projektet.  

• Der arbejdes på et projekt omkring sund mad for skole og børneha-
ve. Der kommer skolemad igen til august, hvor maden på baggrund 
af projektet bliver sund mad. Der kommer ny bestillingssystem. 

• Laves der målinger af co2 indholdet i klasseværelserne, som helhed? 
Ventilationerne er gennemgået og fungerer igen. 

 

Beslutning  



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

Bemærkninger  

Beslutning  

 
 

8. Punkt Punkter der venter 19.35 (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jesper/Torben 

Sagsfremstilling  
 

 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

 
M.v.h. 
 
Jesper Hoberg og Torben Frandsen 


