
 

 

            

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Referat Mandag d. 4/6 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 
Annette Mouritsen 
 
Ledelsesrepræsentanter:  
Jens Lange Jepsen 
Pernille Spåbæk Frank 
Jesper Hoberg 
 
Elevrepræsentanter 
 

Afbud Liselotte Støckler, Jesper Hoberg 

Referent Pernille Frank 

Referat udsendt 
  
 
 

 

 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af referat.  

 

2. Punkt Meddelelser 17.15 (15 min.)  

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 
 
Jens orienterede om følgende: 

• Skolens nye virksomhedsplan. 

• Ansættelse af følgende nye lærere: Anne-Mette Dalbram, Tina 
Jensen, Anders Barsted samt ny barselsvikar Peter Dich. 

• Stor travlhed på skolen. 

• Sidste skoledag for skolens 9.klasse. 

• Skolens beslutning om at hjemtage rengøringen fra sommeren 
2019.Skoleårets planlægning. 

• Et rigtig flot resultat i den første mundtlige prøve for 9.kl. 
 

 



 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger  

Beslutning Velkommen til kommende bestyrelsesmedlemmer, Pia Veng Ramsdal, 
Berit Hald og Iver Jakobsen. 

 



3. Punkt Fortsættelse af arbejdet med at understøtte hensigtsmæssige tra-
fikale forhold omkring skolen. 17.30 (30 min.) 

Ansvarlig Torben og Jens 

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: 
 

- 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. 
 

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

• Hvad er status på udvalgets arbejde og det videre forløb? 

• Hvem og hvornår mødes vi med udvalgsformand Johannes Ve-
sterby for at se på de trafikale forhold? 

• 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 Input til skolen trafikpolitik. 
Brainstorm. 
Børnene skal motiveres til at bruge tunnelen til og fra skole. Børnene har en 
oplevelse af, at der ofte ikke er lys i tunnelen. Er der mulighed for, at afholde 
et ”event” omkring brug af tunnelen? Kan vi lave en udsmykning i tunnelen? 
Der gives udtryk for, at det er utrygt at benytte tunnelen, fordi man hurtigt skal 
over en ny vej efter tunnellen. Et ønske er bump på vejen ellers hastigheds-
nedsættelse på vejen. Fokus på større sikkerhed, hvis flere børn går i skole. 
Skolens klasser deltager i ”alle børn cykler”. Der skal italesættes overfor bør-
nene, at det er vigtigt at bruge cykelhjelm. En trafikpolitik skal rumme alle 
børnene på Hammershøj Skole – Også de ældste. 
Skal Skolen blive mere systematisk omkring undervisningsforløb vedrørende 
trafiksikkerhed? En ide var, at inddrage en oplægsholder, der selv har været 
inddraget i et trafikuheld.   

 

Beslutning Det besluttes, at Jens Lange Jepsen, Torben Spanggaard Frandsen og 

Laila Rohde Hougaard mødes med teknisk forvaltning og udvalgsforman-
den Johannes Vesterby for at formidle de trafikale problemstillinger 
omkring skolen. 
 
Det aftales på mødet, at Torben Spanggaard Frandsen kontakter Johannes 
Vesterby omkring en dato til mødet, hvor der skal ses på de trafikale forhold. 
  
Torben Spangaard Frandsen laver et udkast til en ny trafikpolitik til mødet i 
August måned. 
 
 

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


 

 

 
 
 

4. Punkt Vedr. det kommunale budget 2019 – 2021  18.00 (30.min.)  

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Det kommunale budget for 2019 – 2021 er sendt i høring i perioden fra 
d. 29. maj og frem til d. 10. juni. 
På dette møde skal bestyrelsen, med udgangspunkt i en kort fremlæg-
gelse fra Jens, beslutte indholdet i deres høringssvar.   
Desuden skal bestyrelsen beslutte, hvem og hvordan det endelige hø-
ringssvar udarbejdes.   

Arbejdsform Drøftelse og beslutning. 

Bemærkninger Høringsmaterialet samt skabelon til indgivelse af høringssvar er ud-
sendt af Jens d. 31.maj. 

Beslutning Dorthe Klitgård orienterer omkring det kommunale budget. 
En renovering af gymnastiksalen på Hammershøj Skole skal med i hø-
ringssvaret til budget 2019-2021. Desuden skal det fremgå at Ham-
mershøj skole er meget positiv over for befordringspuljen. 
 
Jens udsender onsdag et udkast til høringssvar. Eventuelle kommenta-
rer skal være Jens i hænde senest fredag d. 8.juni kl. 08.00. 

5. Punkt Opfølgning på mødet med forældrene i indskolingen. Herunder en 
drøftelse af skolens madtilbud.  18.30 (15.min.) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Med udgangspunkt i et kort oplæg fra Jens omkring de input skolen 
modtog fra de fremmødte forældre, drøfter bestyrelse den fremtidige 
retning ift. de udpegede temaer. 

Arbejdsform Drøftelse samt evt. beslutning af områder som bestyrelsen ønsker en 
principiel retning på. 

Bemærkninger Temaer for drøftelser på skolebestyrelsesmødet, madordning og max 
antal elever i klasserne. 

Beslutning Skolebestyrelsen på Hammershøj Skole vil gerne være med i drøftel-
serne omkring hvordan skolen i forårsmånederne rummer de mange 
elever i klasserne.  
Skolen vil gerne arbejde med en ny model under inspiration fra mel-
lemtrinnets model med aflastning i ugeskemamodulerne i foråret. Jens 
inddrager bestyrelsen først i kommende skoleår når skolen har et ud-
kast klar.  



 
 
 
 

 
19.05 Hygge og bespisning med de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 

 

8. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig  

Sagsfremstilling - Kostpolitik – arbejdet indledes på det første møde i august. 
- Skolefest i indskolingen 
- Princip for modtagelse af nye elever 

6. Punkt 
 

Status på skoleårets arbejde i bestyrelsen og et blik frem mod ar-
bejdet i det nye skoleår. 18.45 (15.min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Under dette punkt laver bestyrelsen en kort evaluering af årets arbejde. 
Hvad har fungeret godt og hvad kan fungere bedre.  
 
I forlængelse af evalueringen drøftes og besluttes: 
 
- Mødetidspunkter for kommende skoleår 
- Kontaktpersoner til de enkelte klasser 
- Temaer til kommende års arbejde 

 

Arbejdsform Drøftelse og beslutning 

Bemærkninger Laila Rohde Hougaard vil gerne at møderne er 18.15, næste skoleår 

 

Beslutning Næste år vil skolebestyrelsen gerne afholde møder med start kl.17.15  
Ved erstatningsmøder samt ekstraordinære møder indledes mødet 
kl.18.15. 
Kontaktpersoner til de enkelte klasser til det næste skoleår er følgende: 
  
Asgård Pia Veng Ramsdal 
Midgård  Pia Veng Ramsdal 
Udgård  Pia Veng Ramsdal 
3.kl Jannie Werge 

4.kl Torben Spanggaard Frandsen 

5.kl Berit Hald Pedersen 
6.kl Iver Jakobsen 
7.kl Chresten Christensen. 
8.kl Torben Spanggard Frandsen 
9.kl Jannie Werge 
 

7. Punkt  Evt. 19.00 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Under dette punkt skal der bl.a. vælges en person til at holde bestyrel-
sens translokationstale onsdag d. 27.juni.  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning Torben Spanggaard Frandsen holder skolebestyrelsens tale ved trans-
lokationen. 



 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

 
 
M.v.h. 
 
 
Pernille Frank & Jens Lange Jepsen 


