
 

 

            

REFERAT FOR SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Torsdag d. 10.juni kl. 17.15 - 19.45  

Mødested Skolen 

 

Medarbejderrepræsentanter:  
Mette Roed 
Rikke Richtendorf 
 
Forældrerepræsentanter 
 
Poul Michael Brixen 
Heidi Vetter 
Torben Spanggaard Frandsen 
Berit Hald 
Ivar Jacobsen 
Chresten Christensen 
Pia Ramsdal 
 
 
Ledelsesrepræsentanter:  
Jens Lange Jepsen 
Pernille Spåbæk Frank 
Jesper Hoberg 
 
Elevrepræsentanter: (Deltager ikke) 
 
 

Afbud Berit Hald 

Referent JH 

Referat udsendt 11.06.2021 
 

 
Dagsorden  
 

 

1. Punkt Meddelelser kl. 17.15 (10 min.)  

Ansvarlig  

Sagsfremstilling Orientering om diverse: 
 

- Status på skoleårets planlægning. Herunder tilgangen til skolens 
pædagogiske planlægning i lyset af de seneste møders work-
shops omkring mål.  

- Status på afgangsprøverne. 
- Status ift. arbejdet med at etablere større stabilitet omkring sko-

lepatruljerne. 
- Orientering om resultatet af en trivselsundersøgelse blandt an-

satte i Viborg Kommune fordelt på enhedsniveau.  
 
 

 

 



Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - På skolen ser vi en tendens til at vi oplever lidt flere alvorlige 
børnesager der skal håndteres på bagkant af corona. 
 

- Skolen er klar med justeringer for indskolingen, som træder i 
kraft til august. 

-  
- Folkeskolen har på bagkant af corona øgede frihedsgrader for 

bl.a. elevplaner, frem til nytår. 
 

- Skolen skal i kommende skoleår udarbejde ”sammenhængsafta-
ler”, som er et nyt kommunalt styringsværktøj. Skolens persona-
le inddrages i uge31. Målbeskrivelser laves sammen i SB i løbet 
af efteråret. 
 

- Personalet på skolen har deltaget i en trivselsmåling. Målingen 
viser et fint resultat, trods et udfordrerne skoleår. 

 
- Jesper redegjorde for ny skolepatruljestruktur for kommende 

skoleår. 
 

- Rikke plougborg er ansat i SFO 
- Flere børn melder sig ind i SFO for tiden. 
- SFO afholder sommerlejr. Ca. 20 børn er tilmeldt. 

 

Beslutning  

 
 
 
 

2. Punkt Ordinær økonomiopfølgning. 17.40 
 

Ansvarlig Jens  

Sagsfremstilling Gennem foråret er der sket lidt justeringer i skolens tildeling. I lyset af 
dette samt i lyset af planlagte udgifter til driften af en ekstra 2.klasse 
samt et udvidet specialpædagogisk tilbud i skolens udskoling fremlæg-
ges ordinær budgetopfølgning.  

Arbejdsform Orientering med mulighed for at stille spørgsmål. 

Bemærkninger Jens redegjorde for budgettet. 
- Bestyrelsen kvittererede for Jens budgetstyrring 

Beslutning  

 

 
3. Punkt Valg af bestyrelsesrepræsentant til at holde årets translokations-

tale. Kl. 17.50 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Traditionen tro skal bestyrelsen finde en person til at holde en tale for 
afgangseleverne til translokationen onsdag d. 23.juni. 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning Berit holder translokationstalen. 



 
 
 

 
 

4. Punkt Vi kikker frem mod næste skoleår. 18.00 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Af bestyrelsens årshjul fremgår det, at bestyrelsen på junimødet, med 
afsæt i en samtale om bestyrelsesarbejdet gennem indeværende sko-
leår skal drøfte arbejdsform og mødepunkter gennem efteråret. 

Arbejdsform - Drøftelse af-  og indgåelse af aftaler og temaer for efter-
årets arbejde. 

- Valg af klasserepræsentanter for kommende skoleår. 
 

Bemærkninger Forslag: Sundhed, digital dannelse, udeundervisning, erhvervs-
parathed, åben skole, fællesskaber, understøtte arbejdet med haludvi-
delse, kommunikation, Jubilæumsfest. 
 
 

Beslutning  
Disse blev prioriteret:  
Digital dannelse 
Sundhed 
Åbenskole/erhvervs 
Fællesskabet  
 
 
0.a - Torben 
0.b - Torben 
1.a - Pia 
2.a - Pia 
2.b - Pia 
3.a - Chresten 
4.a - Heidi 
5.a - Torben 
5.b - Torben 
6.a - Ivar 
7.a - Poul 
8.a - Berit 
9.a – Ivar 
 
På augustmødet taler vi om indhold på forældremøderne. 
Bestyrelseskalender – udkommer inden sommer. Ingen ændringer for 
form og tidspunkt i forhold til indeværende skoleår. 



 
 
Kl. 18.40 Spisning og socialt samvær 
 

 

6. Punkt Punkter der venter (i prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig  

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

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

5. Punkt Hvad rør sig.  kl. 18.30 (10) min. 

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 sæt-
te 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 for-
hold. 

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

Arbejdsform Drøftelse 

Bemærkninger Spørgsmål til hvilke enheder skolens adaptere understøtter- Skolen lo-
ver et svar.  
 
Et spørgsmål til tildelingsmodellen. Jens redegjorde. 
 
Miljøet i skolebussen er ofte udfordret. 
 
 

Beslutning  


