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Der blev afholdt 

ordinært møde onsdag d. 20. nov. 2019 kl. 16:30 – 18:30, personalerummet 
 

Deltagere 

Forældrerepræsentanter 

- Morten Enni (formand)  

- Susanne Ager Höy (næstformand) 

- Christina Fürst Mogensen 

- Karolina Madsen  

- Laila Williamson 

- Peter Juel Jensen 

- Susanne Wetterstein 

Elevrepræsentanter 

- Magnus Madvig Hansen / 9B  - Sebastian Groth / 9B

Medarbejderrepræsentanter 

- Lykke Rømer - Bonnie Blicher Hedesmann 

Ledelsesrepræsentanter 

- Pernille Rigstad (skoleleder) 

- Julie Kjær Johansen (leder af indskoling/SFO) 

- Mona Dahl Andersen (kst. Leder af overbygningen)

 

Evt. afbud: Christina, Susanne H, Bonnie, Sebastian (Filip deltog som suppleant), Magnus, Mona, Peter JJ 

kom kl. 16:50. 

 

 

 

 

 

-  

Referat 
Punkt Tid Emne 

Til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

 

Beslutning Evt. opfølg-
ning ved… 

1 1630 Godkendelse af dagsorden (B) Pkt 5 vedr. nyt princip omkring underretning af hjemme-
ne om elevernes udbytte af undervisning udsættes til 
senere møde.  

 

2 1635 Fra eleverne (O) 
- Fra de to elevråd v. Magnus 

& Sebastian 

Filip, som deltog i stedet for Sebastian, fortalte at ele-
verne er glade for undervisningen i 9AB, hvor mange af 
timerne går på tværs af klasserne.  
Lykke fortalte om markeringen af 30 års dagen for FNs 
børnekonvention. En markering, elevrådet netop foretog 
i dag. Der er fremlagt nogle af de rettigheder, over 190 
lande er tiltrådt, til fællesmødet for eleverne d. 20. nov. 
2019. Man har som barn ret til en masse, men man har 
også som barn et ansvar og pligter. Der vil komme pres-
sedækning også i morgen af arrangementet. I dag har der 
været fokus på vores dag i TV2 Bornholm. Der er uddelt 
is i dagens anledning. 
 

 

3 1645 Navnekonkurrence SFOen (O/D/B) Julie fortalte om tilbagemelding fra indskolingen/SFOen. 
Julie anbefaler, at navngivningen udsættes, indtil vi har 
vores nye vision på plads. Vi afventer visionsproces, så 
navnet kan komme til at hænge sammen med ny vision. 
Skolebestyrelsen tilslutter sig dette forslag. Beslutning 
om det nye navn foretages i og af bestyrelsen. 
 

 

4 1655 Skolebestyrelsens principper: 
Til beslutning (B): Princip for 

- SFOens virksomhed (ny) 
- hytteture, lejrskoler m.v. 

Princip for SFOens virksomhed: 
Beslutning af princippet er udsat, da SFO personalet 
ønsker en bestyrelsesbeslutning/formulering i forhold til 
brugen af iPads, skærme og spillerum i SFOen. 
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(rev) 
 

Bilag 
 

Det besluttes at der afholdes forældremøde for SFOens 
forældre, hvor udkast til princip drøftes, herunder foræl-
drenes holdning til særligt ipads mv. i SFOtiden for bør-
nene. Julie og Pernille udarbejder invitation til forældre-
møde for SFOens forældre. Mødet lægges i januar / 
februar 2020. 
 
Princip for hytteture, lejrskoler m. v.: 
Princippet vedtaget. Det bemærkes, at bestyrelsen øn-
sker og også gerne vil arbejde for at der oprettes en 
fælles pulje for alle øens folkeskoler til dækning af stæv-
ner og andre aktiviteter, der kræver en rejse.  
 

5 1705 Skolebestyrelsens principper: 
Til drøftelse for ud for beslutning 
(D): 

- Underretning af hjemmet 
om elevens udbytte af un-
dervisningen 

- Inkluderende, faglige fæl-
lesskaber 

 
Bilag 
 

Forslag til princip om underretning af hjemmene… udsat 
til senere møde. 
 
Forslag til princip for inkluderende, faglige fællesskaber 
sendes ud til kommentering blandt forældre- og perso-
nale-gruppen.  

 

6 1715 Ny vision for Hans Rømer Skolen (D) 
- Baggrund 
- Mål 
- Indledende drøftelse 
- Deltagere d. 25. nov. 

 

Vi skal have sat gang i arbejdet omkring af få formuleret 
vision for den nye HRS.  
 
Dette sker samarbejde med personalet d. 25.nov.  

 

7 1730 Budgetopfølgning (O/D/B)  
 
Bilag 
 

PRI orienterede.  

8 1735 Budget 2020 (D/B) 
 
Bilag udleveres på mødet 
 

Budget godkendt.  

9 1800 Skolebestyrelsens henvendelse til 
kommunalbestyrelsen vedr. Hans 
Rømer Skolens situation (O/D/B) 
 

Det godkendte notat blev som aftalt afsendt. Fra politisk 
hold blev der i debatprogram i TV2 B sagt fra et par 
politikere, at projekt madskole ikke er død. Derudover 
blevet tildelingsmodel også drøftet og kommenteret.  
 
Der er derfor i bestyrelsen tvivl om, hvad bestyrelsen skal 
regne med i forhold til, om madskole-planerne helt er 
droppet eller der stadig er en åbning.  
 
Bestyrelsen ønsker madskole. 
 
Projekt vedr. madskole har betydning for læringsmiljøer-
ne, der skal ombygges i forhold til også på HRS. Har vi 
madskole, er der færre kvadratmeter i spil i forhold til at 
bygge nye læringsmiljøer. Er der ikke madskole, har vi en 
del flere kvadratmeter, der kan medtænkes i forhold til 
at bygge nye læringsmiljøer. I morgen tager Julie og 
Pernille til møde i byggeudvalget, hvor politisk hold samt 
embedsværket er repræsenteret. Her skal mulighederne 
for byggeri af de nye læringsmiljøer drøftes.  
 
Bestyrelsen ønsker at holde fast i tanken om, at madsko-
len ikke er død men sat på pause. Derfor bør byggepla-
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nerne for læringsmiljøerne udsættes, indtil der er taget 
en klar og tydelig beslutning omkring madskolen.  

10 1815 Kort orientering (O) 
- Fra formanden 
- Fra øvrige medlemmer 
- Fra skoleledelsen  

 

Vi har været ansættelsesproces igennem. Vi har ansat 
Christian Lenau Henriksen, som ny overbygningsleder. 
Han starter 1. dec. Han har været på besøg hos både 
klasser og personale. Vi glæder os til at Christian starter.  
Der er politisk besluttet at udlægge midler til folkesko-
lerne, så der fra 1. januar kan etableres to-voksenordning 
svarende til en fuldtidsstilling. Ledelsen er i gang med at 
lave planerne herfor. Der skal for at løse den nye opgave 
suppleres med foreløbig tidsbegrænset ansættelse af ny 
medarbejder.  

 

11 1820 Evt. (O) 
 

Dækning ved personalets fravær blev drøftet.   

12  Til pressen (B)   

13  Til kommende møde(-r) (B) Trafiksituationen omkring skolen.  

14 1830 Godkendelse af referat (B) Godkendt.   

/ ref. Julie KJ d. 20. nov. 2019 

  



Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen skoleåret 2019/2020 
 

Side 4 af 4 
 

Mødet slut kl.  

 

Elev Magnus Madvig Hansen 

 

Elev Sebastian Groth 

Forældrerepræsentant Christina Fürst Mogensen 

Forældrerepræsentant Karolina Madsen 

Forældrerepræsentant Laila Williamsson 

Forældrerepræsentant Morten Enni 

Forældrerepræsentant Peter Juel Jensen 

 

Forældrerepræsentant Susanne Ager Höy 

 

Forældrerepræsentant Susanne Wetterstein 

Medarbejderrepræsentant Bonnie Blicher Hedesmann 

 

Medarbejderrepræsentant Lykke Rømer 


