
 

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Gjellerupskolen og Hammerum Skole 

Mødedato: 11.4.19 kl. 18.00 – 20.00 
Afholdes på Gjellerupskolen 

Næste møde: 13.5.2019 kl. 18.00 - 20.00 
Afholdes på Hammerum Skole 

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

Dagsorden 
 

1. Nyt fra elevrådene 
2. Godkende principper 
3. Forslag til forretningsorden 
4. Orientering økonomi 
5. Kostprincip 
6. Revidering af tidsplan 
7. Orientering om LBS 
8. Meddelelser og orientering 
9. Evt. 

                                 

 Dagsorden Referat 

 

Ad 1. 
18.00 – 
18.10 

Elevrådene 
 

Fælleselevrådet i Herning Kommune arbejder 
med nedbringelse af hærværk. Generelt har 
hverken Hammerum eller Gjellerup store 
problemer med hærværk. 
 
Planlægning af 9. klassernes sidste skoledag 
i Søndre Anlæg. 
 

 



Ad 2. 
18.10 – 
18.30 

Ordensregler 
Opfølgning fra sidste møde. 
Forslag vedhæftet 
 

Forslag til ordensreglerne blev drøftet på 
fælles MED-mødet i går, kommentarer herfra 
indgik i skolebestyrelsens drøftelse. 
 
Når man ikke længere må forlade skolens 
område, blev det vurderet unødvendigt at 
have specifikke ordensregler vedr. slik, chips 
og sodavand, med henvisning til princippet 
for kost 
 
Forbud mod snus og andre tobaksvarer blev 
drøftet. Der er enighed om at Lindbjergskolen 
er tobaksfrit, det gælder også e-cigaretter. 
 

 

Ad 3. 
18.30 – 
18.40 

Evaluering af forældres 
oplevelse af 
forældresamarbejdet jf. 
inklusionsstrategien 

Såvel Hammerum som Gjellerupskolen har 
indsendt evaluering af forældresamarbejdet 
jf. inklusionsstrategien. De to evalueringer er 
medsendt dagsorden som bilag. 
 
Tanken er at der skal udarbejdes en ny 
fællesskabspolitik i Herning Kommune. 
 

 

Ad. 4. 
19.05 -
19.15 

Orientering økonomi LBS Palle fremlagde overblik for ressourcerne for 
Lindbjergskolen, sammenlignet med 
ressourcerne for de to skoler. Vi har samlet 
set 1,4 mio. mindre i budget til løn og 
undervisningsmidler. 
 
I dette tal ligger dels en reduktion i 
grundtildeling fra 2 til 1 skole, dels et 
faldende elevtal på begge skoler. 
 
Det bliver på flere årgange muligt at 
klasseoptimere ved overgangen til 
Lindbjergskolen, når 5 klasser slås sammen 
til 4. 
 

 

Ad. 5. 
19.15 – 
19.40 

Kostprincip 
Forslag vedhæftet 
 

Revideret.  
 
Princip for kost sættes på dagsorden til 
næste møde med henblik på en 
godkendelse. 
 

 



Ad. 6. 
19.40 – 
19.45 

Revidering af tidsplan 
Bilag 

Intet til referat 

 

Ad. 7. 
19.45 – 
19.50 

Orientering om Lindbjergskolen 
 
 

Henning og Palle orienterede om ringetider 
og timefordeling for Lindbjergskolen. Vi 
kommer til at arbejde med to forskellige 
ringetidssæt, et for grundskolen 0.-6. klasse 
baseret på 60 minutters lektioner og et for 
overbygningen 7.-9. klasse baseret på 45 
minutters moduler. 
 
Timefordelingsplanen blev drøftet med 
særligt fokus på de sproglige fag.  
 

 

Ad. 8. 
19.50-
19.55 
 

Meddelelser og orientering Tanja Thomns er ansat som ny 
indskolingsleder pr. 1. maj. Hun bliver 
præsenteret på kommende bestyrelsesmøde. 
 
Vi er i gang med at ansætte ny SFO leder, 
sandsynligvis fra 1. juni. 
 
Der skal ansættes en ny medarbejder til 
specialklassen på Gjellerupskolen, processen 
er i gang.  
 

 

Ad. 9. 
19.55-
20.00 

Evt. Erik forsøger at arrangere en rundvisning for 
bestyrelsesmedlemmerne på Lindbjergskolen 
den 6. maj i tidsrummet 15.30-16.30. 
 
Herning Gymnasium har et stort fald i 
elevoptaget i år. Det er forventningen, at det 
især skyldes de nye karakterkrav. 
 

Referat: Henning 
 
 


