
 

 
Hammerum 
Skole 

 
Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag 19. februar 2019 
Kl. 17.30 - 20 

Fælles med Gjellerupskolen 
på Gjellerupskolen 

Fremmødte:  
 
Gjellerup: Bjarke Stagstrup, Mikael Bjørnskov, Louise 
Hartung, Lea Kjær Geiger, Kristina Genz, Rasmus Dahl 
Andersen (medarb.), Anita Kvist Lynge (medarb.), 
Mathilda (elev), Erik Søgaard, Palle Nielsen og Karoline 
Reenberg  
Afbud: Søren Sørensen, Anne (elev) 
 
Hammerum: Hans Stampe Frederiksen, Sine Berg 
Johansen, Uffe Hvid, René Dupont, Alex Damgaard, Rikke 
Binderup Damm, Stine Niebuhr Henriksen, Anne Niese 
(medarb.), Allan Daater (medarb.), Karen Skyum, Henning 
Busted 
Afbud: Kristian Agergaard-Carlsen (medarb.) 
 

Dagsorden: Bemærkninger: 
 

1. Orientering fra elevrådet 
 

 
Elevrådet har drøftet de forskellige traditioner på de to 
skoler, herunder skolernes rejseaktiviteter og lejrskoler. 
Begge skoler har en natur-tur (hhv. UNO-tur og ”ud i det 
blå”), der ønskes bevaret, mens Hollandsturen ønskes 
afskaffet. 
 
På begge skoler har elevrådet solgt æbleskiver til 
juleklippedag. 
 
Der er ønsker om at bevare store dele af traditionerne 
omkring sidste skoledag for 9. klasse, både på egen skole 
og i forhold til det fælleskommunale arrangement i Sdr. 
Anlæg. 
 
Erik: Det er vigtigt, at rejseaktiviteter i efteråret 2019 skal 
understøtte at binde årgangen sammen. 
Det internationale arbejde med skolen i Holland er opsagt i 
kommende skoleår. Fremadrettet skal det drøftes, hvordan 
Lindbjergskolens internationale profil skal være. 
 
 

2. Principper til godkendelse; 
skole-hjem-samarbejde og 
arbejdet fordeling 
Bilag 

Den digitale kommunikation er ikke en del af princip for 
skole-hjem-samarbejdet, men kan ved en senere lejlighed 
udmøntes i en selvstændig kommunikationsstrategi. 
 



 Forslag til princip for skole-hjem-samarbejde blev 
gennemgået og vedtaget med mindre rettelser. 
 
Forslag til princip for arbejdets fordeling mellem lærere og 
andet pædagogisk personale blev gennemgået og 
vedtaget. 
 

3. Forslag til princip om 
underretning af hjemmene 
om elevernes udbytte af 
undervisningen 
Bilag 
 

Forslaget blev drøftet i grupper på tværs af de to skoler. 
Det blev især debatteret i hvilket omfang hjemmet kan 
forvente en orientering - hvad er minimum? Hvordan 
skaber vi en genkendelighed og ensartethed i 
tilbagemeldinger? 
 
Gruppernes tilbagemeldinger blev noteret og indgår i 
ledelsens forslag til endeligt princip, der præsenteres til 
godkendelse på kommende bestyrelsesmøde. 
 

4. Drøftelse om principper for 
lektier 
Bilag 

Den gennemgående tilbagemelding fra drøftelserne var en 
lektie-reduceret skole. Dvs. at lektier især omhandler 
læsning og større skriftlige opgaver. 
 
Der er ikke et ønske i bestyrelsen om omfattende dag-til-
dag lektier, men samtidig er der et behov for at eleverne 
lærer at have styr på deres ting, så de ikke får et chok på 
ungdomsuddannelserne.  
 
Der var også enighed at der med fordel kan være 
progression i lektiemængden i forhold til elevernes 
klassetrin. 
 
Det er på sigt vigtigt at få skabt et studiemiljø på 
biblioteket, hvor der kan være frivillig lektiecafé. 
 
Der fremlægges et princip til genkendelse på kommende 
bestyrelsesmøde. 
 

5. Drøftelse om princip for 
vikardækning 
Bilag 
 

Der var ingen bemærkninger til forslaget. Princippet 
fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. 
 

6. Orientering om justeringer af 
folkeskolen 
Bilag 

Erik orienterede om ændringerne i elevernes timetal. 
Det er nu muligt - uden at spørge kommunalbestyrelsen 
om lov - at nedsætte elevernes timetal med op til to timer 
på 4.-9. årgang. Desuden ligger der en obligatorisk 
nedsættelse af 2,25 klokketimer for alle elever i 
indskolingen. 
 
USU kommer fremover i høj grad til at ligge i den fagdelte 
undervisning, så det skal drøftes, hvad det betyder for 



elevernes muligheder for at lave lektier. 
 
Elevplan, skal forenkles. 
I udskolingen skal den laves, hvis man får noget ud af det. 
 
USU, kvaliteten skal højnes. Hvad betyder det? 
 
Konfirmationsforberedelsen på 7. årgang må ligge i den 
understøttende undervisning. Elever der ikke går til 
konfirmationsforberedelse skal tilbydes understøttende 
undervisning. 
 
Skolebestyrelsens forældreindflydelse er sikret ved 
ansættelse af en skoleleder. 
 
Der er afsat midler til udvidelse af åbningstiden i SFO for 
at imødekomme nedsættelsen af indskolingens skoledag, 
mens det politisk forventes at de penge der spares i 
indskolingen, bliver på skolen. Den enkelte kommune kan 
dog fortsat vælge at prioritere anderledes.  
 
Endelig er der centralt afsat 190 mio. til en 
rammeudvidelse på skoleområdet. 
 

7. Nyt fra formand, 
medarbejdere og ledelse 

 

Ledelsen orienterede om, at der i den kommende skoleår 
bliver justeret i den kommunale ferieplan for 
Lindbjergskolen, således at vi starter op efter 
sommerferien mandag den 12. august i stedet for den 
tirsdag 13. august og efter juleferien mandag den 6. januar 
i stedet for torsdag den 3. januar. 
 
De to formænd Hans og Bjarke præsenterede forslag om 
oprettelse af et forretningsudvalg for den kommende, 
fælles skolebestyrelse. Desuden blev der præsenteret 
tanken om et fælles formandskab bestående af Hans og 
Bjarke i resten af valgperioden. Punktet bliver drøftet på 
næste skolebestyrelsesmøde. 
 

8. Evt. 
 

Bestyrelsesmødet den 10. april flyttes til den 11. april kl. 
18.00. 
 
Allan Daater blev præsenteret som konstitueret 
viceinspektør på Hammerum Skole i perioden 1. marts 
2019 - 31. juli 2019.  
 

 
Næste møde: Mandag 4. marts 2019  - afbud fra Sine 

 
Referat: Henning 


