
 

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Gjellerupskolen og Hammerum Skole 

Mødedato: 4.3.19 kl. 18.00 – 20.15 
Afholdes på Hammerum Skole 

Næste møde: 11.4.2019 kl. 18.00 - 20.00 
på Gjellerupskolen 

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

Dagsorden 
 

1. Nyt fra elevrådet 
2. Godkende principper 
3. Forslag til forretningsorden 
4. Værdiregelsæt 
5. SFO – mål og indholdsbeskrivelse 
6. Revidering af tidsplan 
7. Orientering om LBS 
8. Meddelelser og orientering 
9. Evt. 

                                 

 Dagsorden Referat 

Ad 1. 
 

Elevrådet  
 
 

Intet til referat 



d 2. 
 

Gennemgang af ændringer og 
evt. godkendelse af principper 
for vikardækning, underretning 
af elevernes udbytte og lektier 
Bilag 
 

Princip for vikardækning. 
Det blev drøftet, hvornår fravær kan defineres 
som længerevarende. Det kan det, når 
skolen bliver bekendt med, at det er 
længerevarende. 
Princip for vikardækning blev godkendt. 
 
Princip for underretning af elevernes udbytte 
blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Princip for lektier blev godkendt med mindre 
justeringer. 
 
 

Ad 3. 
 

Forslag til forretningsorden frem 
til 1. aug. 2019 og fra 1. aug. 
2019 til 1. aug. 2022  
Bilag 

Forslag til forretningsorden blev drøftet, 
herunder muligheden for at nedsætte en 
mindre arbejdsgruppe med 8 
forældrerepræsentanter, en lærer og en 
leder. Det blev vedtaget at arbejde videre 
med en stor, fælles bestyrelse til alle møder. 
 
Hans og Bjarke foreslog at dele 
formandsposten i perioden, således at Hans 
vælges som formand i første halvdel af 
perioden med virkning fra 1. august 2019 og 
Bjarke i anden halvdel af perioden. Forslaget 
blev taget til efterretning. 
 

Ad. 4. 
 

Værdiregelsæt 
I arbejdet med værdiregelsæt, skal 
der udarbejdes nogle ordensregler. 
Desuden skal der udarbejdes en 
antimobbestrategi.  
 
Der er et bilag til ordensregler. 
Vedr, antimobbestrategi vil der på 
mødet blive fremlagt et forslag til 
det videre arbejde.  

 

Arbejdet med Lindbjergskolens antimobbe-
strategi bliver udskudt til skolen er kommet i 
gang. 
 
Ordensregler 
Forslag til ordensregler for Lindbjergskolen 
blev drøftet. Der er enighed om at 
mobiltelefoner ikke må forstyrre 
undervisningen og derfor enten skal være 
slukket eller i elevens skab. 
Det blev drøftet, hvorvidt eleverne må forlade 
skolen i skoletiden. Udgangspunktet er at 
eleverne ikke må forlade skolen. 
Skolen er røgfri, det gælder også E-
cigaretter, snus, skråtobak mv. 
Et revideret forslag til ordensregler 
fremlægges til drøftelse på næste 
bestyrelsesmøde. 
 



Ad. 5. 
 

SFO 
Orientering om arbejdet med 
SFO – herunder ansættelse af 
SFO-leder  
I forbindelse med oprettelse af 
SFO skal der udarbejdes ”Mål og 
indholdsbeskrivelse” i det 
vedhæftede dokument. Arbejdet 
med dette kan være en naturlig del 
af den nye SFO-leders opgave.  
Bilag 

 

Ledelsen er i gået gang med at udarbejde et 
stillingsopslag til ny SFO-leder, forventeligt 
med ansættelse pr. 1. juni 2019.  
 
 
 

Ad. 6. 
 

Revidering af tidsplan 
Bilag 

Næste møde: 
Princip omkring ordensregler 
Høringssvar vedr. inklusion  

Ad. 7. 
 

Orientering om Lindbjergskolen Der er potentielle forpagtere til Hammerum 
Hallen, der er interesseret i at inddrage 
Lindbjergskolen i deres forretning. 
 
Pædagogerne i den kommende SFO bliver 
inviteret ned til Lindbjergskolen i denne uge. 
 
Ifølge tidsplanen er håndværkerne færdige 
med at bygge omkring 1. september 2019, så 
vi har god tid til at få indrettet skolen, inden vi 
flytter ind.  
 
Vi er i samarbejde med Carl-Henning 
Pedersen-museet ved at lave kunstværker, 
der kan indgå på Lindbjergskolen.  
 

Ad. 8. 
 

Meddelelser og orientering Intet til referat 

Ad. 9. 
 

Evt. Intet til referat 

 
Ref. Henning Busted 

  


