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Dagsorden til skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 14. december 2015, 19.00 - 21.00 

Sted: mødelokale 3.  

Mødeleder: næstformand Lea Sørensen 

 

 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt 

Lea Sørensen – Næstformand/forældrevalgt 

Jakob Pagter – forældrevalgt 

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – forældrevalgt 

Kasper Okkels Hansen – forældrevalgt 

Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt 

Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant 

Anette Bak Lopéz Fernández - Medarbejder repræsentant 

Torben Jensen – skoleleder 

Charlotte M. Pedersen – indskolings og mellemtrinsleder 

Jasper Staffensen – udskolingsleder 

(Leif Braad – SFO-leder) 

(Lis Friis Winge – administrativ leder) 

Ida Rafn Spangsberg - Formand for elevrådet 

Halfdan Magnus Stefansson - Næstformand for elevrådet 

 

Afbud: 

Helene Helboe Pedersen– forældrevalgt  

 

Faste udvalg: 

fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben 

ansættelsesudvalg: Lea, Ditte 

inklusion: Ditte, Helene, ( Jens Kjølby, SFO-forældreråd) 

forældreindragelse: Lea, Ditte 

Lektier: Helene 

Elevråd: Ida, Halfdan 

 

(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. Meddelelser 
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(kl. 19.15)   4. Trivselsrapporten 2015- indgår i kvalitetetsrapporten. (Lea) 

 Forventes offentliggjort omkring d. 20 december. 

 

(kl. 19.35)   5. Skolebestyrens udtalelse til kvalitetsrapporten (Lea) 

 Deadline 18. december 

 

(kl. 20.00)   6.Høringssvar: Besparelser i B&U (Andreas) 

 Besparelsesforslag bliver sendt i høring fra. 11 december til 8. januar. 

 Deadline 18. december hvis vores høringssvar skal indgå i HMU (MED-systemet) 

 Deadline for høringssvar 8. januar til det politiske system (embedsmænd+ 

byråd).  

 Nøgleord til høringssvaret: 

 - minus grønthøster 

 - lønbesparelser går ud over forebyggende indsats 

 - politikere: peg på områder der ikke skal laves/udføres længere 

 - der er ydelser centralt i B&U vi ikke benytter, da vi løfter opgaven selv allerrede. 

 - Bevar centrale indkøb af IT læringsmidler 

 Der arbejdes i øjeblikket med spareforslag i embedsmandsværket. Forslag: Vi kan 

 lave et mere relevant høringssvar hvis vi skipper første deadline. 

 

 

(kl. 20.10)   7. Beslutningsforslag: 

 Fra skoleåret 2016/17 tilbydes fransk først fra 7. klasse som valgfag. Fransk 

 tilbydes dermed ikke længere fra. 5. klasse som andet fremmedsprog.  

  

 Samme faglige niveau kan opnås ved fransk fra 7. klasse. Der er en besparelse i 

 forslaget. Skemalægningen lettes – måske mulighed for holddeling i andre fag. 

 

(kl. 20.20)  8. Nyt fra udvalgene 

 Er der fuld gang i det uddelligerede arbejde – eller skal der nye tiltag til – med 

 fornyet opbakning fra hele bestyrelsen? 

 

(kl, 20.50)  9. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

  Godkendelse af timefordelingsplan. 

 

(kl. 20.55)  10. Eventuelt 

 

 

 

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder →  Bestyrelsesreferater -> 2015 →  

 1501126 Referat af skolebestyrelsesmødet 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/

