Dagsorden til skolebestyrelsesmødet
Tid: 6. februar 2014, 19.00 - 21.00
Sted: Skolelederens kontor
Mødeleder: Næstformand Jette Skrædderdal

Deltagere:
Søren Kramer – Formand/forældrevalgt
Jette Skrædderdal – Næstformand/forældrevalgt
Jakob Skyberg – forældrevalgt
Andreas Bach Aaen – forældrevalgt
Jesper Appel - forældrevalgt
Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen - forældrevalgt
Lea Sørensen - forældrevalgt
Jens Kjølby – Lærer repræsentant
Jacob Thorsager Bjerre - tillidsrepræsentant/lærerne
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

(kl. 19.05)

3. Årshjul og planlægningsværktøjer for 2014 (Søren)
-

Fremlæggelse af de værktøjer skolebetyrelsen vil anvende i 2014 til
planlægning

Bestyrelsen drøfter muligheden for at gøre værktøjerne tilgængelige til en bredere
kreds gennem fx. forældre intra

Bilag:
Årshjul for 2014
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Årsplan 2014
Bilag findes på intra under dagsordener 2014.
(kl. 19.10) 4. Skolereform (Jette)
A. Status generelt
Status på skolereformen lokalt, kommunalt og nationalt (Torben)
B. Tids- og aktivitetsplan (Jette)
Jette fremlægger en tisds- og aktivitetsplan for de opgaver, som påhviler
skolebestyrelsen i forbindelse med ikrafttrædelse af den nye skolereform 2014
C. Information til forældre
Hvordan informerer vi forældrene om Folkeskolereformen – herunder møde i
foråret?
D. SFO og SFO forældreråd
Hvordan sikres inddragelsen af de pædagogiske perspektiver i bestyrelsens
arbejde? Der skal i forbindelse hermed, træffes beslutning om den fremtidige rolle
for SFO Forældreråd.
Bilag:
Implementeringsplan for skolen
Tids- og aktivitetsplan for de opgaver, som påhviler skolebestyrelsen i forbindelse
med ikrafttrædelse af skolereformen 2014.
(kl. 20.00)

5. Antal spor på Gammelgaardsskolen skoleår 2014/2015 (Torben, suppleret af
Andreas)
– er vi på vej til at runde de 1000 elever, og herved blive en femsporet skole?
Bestyrelsen bedes tage en generel drøftelse heraf. Herunder ligeledes, hvordan
bestyrelsen vil arbejde med emnet fremadrette

(kl. 20.25)

6. Forældre inddragelse – folder opfølgning (Ditte)
Status, og den videre proces
Bilag:
Tidligere sendt Google docs link fra Ditte

(kl. 20.35)

7.

Orienteringspunkter

A. Høringssvar på folkereformen (Jette)
B. Høringssvar på Rull midler (Torben)
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Bilag:
Høringssvar på folkeskolereformen
Høringssvar på Rull
(kl. 20.45)

8. Evt.

(kl. 20.50)

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde
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