
DAGSORDEN TIL SKOLEBESTYRELSESMØDE - HAMMERSHØJ SKOLE 

Mødedato Onsdag d. 23/2 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 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 – herunder, SP Belønningstur, Gallafest, fastelavn,  

morgensang mv.  
- SFO/Team Hammershøj  
- Tilsagn til arbejdsgruppe vedr. skolens holdning til indflydelse via 

bestyrelse eller repræsentantskab. 
- Etc.  

 
 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger Jesper orienterede om : 

• Corona-situationen på skolen.  

• Skolepatruljens tur går i år til Norge, hvor de skal stå på ski. 

• Der er gang i planlægning med gallafest, fastelavn, morgensang mv. 

• Planlægning af næste skoleår er påbegyndt. 

• Projekt om ny hal i Hammershøj 
 
Pernille orienterede om: 

• Corona-situationen i sfo og klub. 

• Der er ansat ny medarbejder i sfo, hun hedder Thala 

• Der er startet projekt om sund mad i februar og marts. 

• Projektet er blevet suppleret med motion og der er lavet samarbejde 
med cykelklubben. Der arrangeres cykelture i Fussingø skov hver 
onsdag. 

 

Beslutning  

 
 

2. Punkt Skolebestyrelsesvalg foråret 2022 kl. 17.30 – 17.50 

Ansvarlig Jesper/Torben 

Sagsfremstilling Orientering og planlægning af nyvalg til skolebestyrelsen. 
Processen kører gennem foråret og dokumenter vedr. dette er vedhæftet. 
 
Berit ønsker genvalg. Ivar, Pia og Christen ønsker ikke genvalg. 
 
Vi skal derfor have fundet 3 kandidater og evt. suppleanter. 

 

Arbejdsform Drøftelse, planlægning og beslutning. 

Bemærkninger - Afklaring om Suppleanterne genopstiller? 
- Hvem laver en video og hvad skal den indeholde? 



 
  
 
 
 

 
 

Beslutning Der skal findes min. 3 nye bestyrelsesmedlemmer. 
Det er aftalt, at der laves en henvendelse til forældre, med spørgsmål om de 
kunne tænke sig at stille op til skolebestyrelsen. 
Der laves en video, med korte udsagn fra nuværende 
skolebestyrelsesmedlemmer. 
Jesper laver indledningen på video, klipper video sammen og ligger op på 
aula/facebook.  
 

3. Punkt Ændringsforslag til indhold i skolens ”princip for undervisningens 
organisering” kl. 17.50 – 18.15  

Ansvarlig Jesper 

Sagsfremstilling Skolen ønsker at justere rammen om linjefagene i udskolingen, da det ikke 
længere er muligt at oprette særlige interesselinjer. Lærerne har dog gode 
erfaringer med at arbejde praksisfagligt, fordybet og aldersblandet. Derfor er 
det skolens ønske, at vi i kommende skoleår sammensætter linjefagene, 
sådan at linjefagene fylder tre sammenhængende lektioner ugentligt, 
bestående af valgfag 2 lek. (musik, madkundskab, H/D) og én lektions 
understøttende undervisning. Den sidste lektions understøttende 
undervisning foreslås konverteret til tolærerordning. 
 
På skolens mellemtrin har vi ikke planer om at bruge en evt. mulighed for at 
konvertere den understøttende undervisning til tolærerordning, da vi der har 
en velfungerende model med at lade den understøttende undervisning være 
medfinansierende til den praksisfaglige blok i kælderen.    
 
Herudover ønsker skolen mulighed for at konvertere det understøttende 
undervisning, eller noget af det understøttende undervisning i indskolingen, 
til tolærerordning, for at understøtte at de voksne har bedre mulighed for at 
støtte op om elevernes faglighed og trivsel. 
 
Forslag til ny formulering af afsnit 2 og 4. 
  

Arbejdsform Fremlæggelse, drøftelse og evt. beslutning 

Bemærkninger Se vedhæftede bilag 

Beslutning  
En ændring af princip for undervisningens organisering, vil give mere frihed til 
skoleledelsen i forbindelse med skoleårets planlægning. Forudsætningerne 



 
 
 

 
 
Spisning: Kl. 18.45 
 

5. Punkt Budget 2022 kl. 19.00 – 19.20 

Ansvarlig Dorthe 

Sagsfremstilling Gennemgang af budget 2022, med mulighed for at stille opklarende 
spørgsmål, samt drøftelse af de forskellige prioriteringer. 

Arbejdsform Drøftelse og evt. godkendelse 

Bemærkninger Se vedhæftede bilag. 
 

Beslutning Det fremlagte budget er godkendt af bestyrelsen. 

for tonede linjefag er ændret i forhold til beslutningstidspunktet. I dag er der 
tale om lovpligtige valgfag.  
Der er fordele i at have flere timer i træk med valgfag.  
Det besluttes herefter, at princippet ændres til det af skolen forslået. Det er 
stadig vigtigt, at der er mulighed for at komme ud af huset, og at der er fokus 
på åben skole, hvilke tilføjes til princippet. 
 

4. Punkt Skolestruktur kl. 18.15-18.45 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Det afgående Børne- og ungeudvalg er kommet med en klar anbefaling til det 
nye BU-udvalg omkring ny skolestruktur i Viborg Kommune. 
  
Bestyrelsen drøfter, hvorledes de vil arbejde med processen omkring 
skolestruktur gennem foråret. 

Arbejdsform Drøftelse 

Bemærkninger Det nye BU-udvalg har planlagt 2 nye dialog-runder. 3 regionale møder i 
marts på baggrund af den oprindelige anbefaling fra det tidligere udvalg og 3 
møder i april på baggrund af udvalgets nye anbefaling. (læs evt. vedlagte bilag 
fra seneste BU-møde)    
Bestyrelsen skal tage stilling til hvordan man vil påvirke processen. 
 
Se vedhæftede bilag 
 
 

Beslutning  Poul, Torben, Rikke og Berit deltager i dialogmødet i Bjerringbro og  
 Torben, Jesper og Poul deltager i dialogmødet i Viborg. 
 
Der er aftalt ekstraordinær bestyrelsesmøde den 10. marts kl. 17.15, hvor der 
skal formuleres et høringssvar.  



 
 

 
 

7. Punkt Eventuelt kl. 19.35 – 19.45  

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling   

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

Bemærkninger  
 

Beslutning Udsættes 

 
 

8. Punkt Punkter der venter (I prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling - Arbejde med SB – valg 
- Budget 2022 
- Skolestruktur  
- Lejrskole – skolens medfinansiering 
 

 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning Budget 2022 – færdigbehandlet, Lejrskole – medfinansiering - 
færdigbehandlet 

 
M.v.h. 

6. Punkt Hvad rør sig. Kl. 19.20 – 19.35  

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  

Beslutning Udsættes 



 
Torben og Jesper 
 
 
 
 


