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Dagsorden til skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 25 februar 2015 2014, 19.00 - 21.00 

Sted: mødelokalet i administationen 

Mødeleder: Formand Andreas Bach Aaen 

 

 

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 

Pia Andersen – pædagogisk leder 

Leif Braad - SFO-leder 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

Formand for elevrådet Jakob Emil Beikes 

Næstformand for elevrådet Carl-Emil Schjøtt Kramshøj 

 

Afbud: 

Torben Jensen – skoleleder 

 

(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 

    

(kl. 19.10)   4. Infopunkt: Opfølgning på Arbejdspladsvurdering for personalet 

  

(kl.19.25)    5. Infopunkt: Byggeudvalg – status 

                   (Bilag2- vedlagt dette dokument) 

 

(kl.19.45)    6.  lukket punkt: klassedannelse 

  se skolebestyrelsens ”Principper for klassedannelse”. 
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(kl.20.15)   7. Tema: opfølgning på revidering af principper 

 ”princip for forberedelse og efterbehandling” 

(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 -> 2015 → 

 150120 Referat af skolebestyrelsesmøde 
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Bilag 2 til bestyrelsesmøde d. 25/2-2015 

     Åbyhøj 29. januar 2015  

 

Deltagere: Lene Vestervang (chef for RULL-arbejdet i B&U), Benita, Andreas og Torben 

Formål I forlængelse af skolens LUP samt skolebestyrelsens strategi for arbejdet med 

forbedring af skolens fysiske rammer har byggeudvalget indkaldt Lene til at give 

orientering om, hvilke bygningsmæssige tiltag, som B&U har for 

Gammelgaardsskolen. 

Referat fra møde med Lene Vestervang, RULL-leder B&U 

Lene indledte mødet med at fortælle om sammenhængen mellem B&U-byggeprogram,  RULL-

midler samt næste budget for anlægsmidler. Lene fortæller også, at energirenovering kører i 

sit eget separate spor. Det er B&U’s ønske at skabe ”sammenhængende skoler”, også i de 

tilfælde, hvor der ikke er økonomi til det. Lene fortæller endvidere, at skolens oprindelige  

RULL-planer fortsat bruges som pejlemærke. Vi blev samtidigt oplyst om, at det nuværende 

lokaleprogram fortsat er gældende, bortset fra, at man regner med virtuelle klasser med en 

størrelse på 28 elever pr. klasse. 

Lene viste os status på den byrådsindstilling, som hun forventer bliver fremsendt til byrådet -  

forhåbentligt - inden sommerferien 2015. Skolebestyrelsen vil blive orienteret mundtligt på 

næste skolebestyrelsesmøde, hvilke elementer der indgår i byrådsindstillingen. 

I situationer som disse er det meget vigtigt, at vi er loyale overfor vore embedsmænd, hvilket 

vi i vores strategiplan har indskrevet som et vigtigt mål, og derfor nøjes vi med den mundtlige 

orientering på næste skolebestyrelsesmøde. Samtidigt er det vigtigt, at vi ikke skaber en 

forventning hos medarbejdere, forældre eller andre, som så kan ende med ikke at blive 

indfriet, da vi så efter min opfattelse har lavet et selvmål – forventningsbrøken ☺ 

Vores projekt ligger i øjeblikket højt på prioriteringslisten 

 

På udvalgets vegne 

Torben 

 


