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Dagsorden til skolebestyrelsesmødet  

 

Tid: 23. september 2014, 19.00 - 21.00 

Sted: Bibilioteket 

Mødeleder: Næstformand Lea Sørensen 

 

 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt 

Lea Sørensen – Næstformand/forældrevalgt 

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen - forældrevalgt 

Helene Helboe Pedersen– forældrevalgt 

Jakob Pagter – forældrevalgt  

Kasper Okkels Hansen - forældrevalgt 

Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt 

Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant 

Jacob Thorsager Bjerre - Medarbejder repræsentant 

Torben Jensen – skoleleder 

Pia Andersen – pædagogisk leder 

Leif Braad - SFO-leder 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

 

 

(kl. 19.00)   1. Godkendelse af dagsordenen 

 

(kl. 19.03)   2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde 

 (Bilag 1) 

 

(kl. 19.05)   3. Meddelselser 

 Skolebestyrelsemødet i November bliver flyttet til d. 13/11 kl. 19 

 ”Skolebestyrelsens dag” den 7.oktober 2014 kl.17-21. Sted: Energi Arena 

 

(kl. 19.10)   4. Udvalgspunkt: Skolebestyrelsens principper for skolen. De nyeste principper 

kan  ses på www.gammelgaardsskolen.dk -> forældre -> skolebstyrelsen -> principper 

 De ældste trænger til en gennemgang. Vi tager et princip ad gangen. Vi skal 

 nedsætte et udvalg, der kan gennemgå "Princip for forberedelse og 

 efterbehandling" til næste bestyrelsesmøde og foreslå en mulig opdatering. 

 

(kl. 19.35)   5. Beslutningpunkt: Årshjul 

 bilag 2  
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(kl. 19.50)   6. Fysiske rammer. 

 a) Orientering om initiativer vedrørende vandreklasser . 

 b) Løsning på den lange bane. 

  Nedsæt arbejdsgruppe der skal udarbejde: 

  1) Ønsket mål 

  2) Faktaindsamling om problemets omfang og betydning 

  3) kommunikationsstrategi 

  

 bilag 3 

 

(kl. 20.40)   7. Beslutningspunkt: Høringssvar angående fleksibel ferieplan 

 bilag 4 

 

(kl. 20.50)   8. opsamling af punkter til næste møde. 

  

(kl. 20.55)   9. Eventuelt 

 

 

 

Bilag 1: forældreintra -> fanebladdet skolebestyrelsen -> 

 skolebestyrelsens åbne dokumentarkiv i Skoleporten -> Referater -> 2014 → 

 140825 Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

bilag 2: forældreintra -> fanebladdet skolebestyrelsen -> 

 skolebestyrelsens åbne dokumentarkiv i Skoleporten -> Dagsordener -> 2014 → 

 årshjul2014-15 

 (placering inden vedtagelse) 

 

 www.gammelgaardsskolen.dk -> Forælder -> Skolebestyrelsen -> årshjul  

 (endelig placering) 

  

bilag 3: forældreintra -> fanebladdet skolebestyrelsen -> 

 skolebestyrelsens interne dokumenter -> Fysiske Rammer → 

 Faktaark_fysiskerammer.doc 

 

Bilag 4: forældreintra -> fanebladdet skolebestyrelsen -> 

 skolebestyrelsens interne dokumenter -> Høringssvar -> 2014 -> 

 140923 Fleksibel ferieplan 


