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Dagsorden til skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 26 marts 2015 2014, 19.00 - 21.00 

Sted: mødelokalet i administationen 

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 

Formand for elevrådet Jakob Emil Beikes 

Næstformand for elevrådet Carl-Emil Schjøtt Kramshøj 

 

Afbud: 

 

 

(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.19.20)    5. Regnskab 2014 / budget 2015 

 

(kl.19.50)    6. Princip for brug af mobiltelefon/tablets/computer m.v. 

 Det ønskes nyt princip på området. Skolen ønsker at 

 ”retningslinje for konfiskering af elevers mobil, tablet eller computer” 
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 understøttes (bilag 2) 

 Nedsættelse af udvalg til skrivning af princip. 

 

(kl.20.05)   7. Tema: opfølgning på revidering af principper 

 ”princip for lejrskole” (bilag3) 

 Konsekvenser af eksisterende princip i forhold til de nye arbejdstidsregler 

 fremlægges og diskuteres. 

 Beslutning: bevarelse af eksisterende princip eller revidering 

 

(kl. 20.35)   8, Opfølgning/refleksion over forældreinvolveringsaften d. 25. marts. 2015. 

 

(kl. 20.50)   9. opsamling af punkter til næste møde. 

  

(kl. 20.55)   10. Eventuelt 

 

 

 

Bilag 1: forældreintra -> fanebladdet skolebestyrelsen -> 

 skolebestyrelsens åbne dokumentarkiv i Skoleporten -> Referater -> 2015 → 

 150225 Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Skolebestyrelsen →  Principper → 

  062011 Princip for lejrskole 

 

 

 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/
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Bilag 2: 

Retningslinje for konfiskering af elevers mobil, tablet eller computer. 

Ved konfiskering af mobiltelefoner, tablet eller computer afleveres enheden på skolens kontor af 

personalet.  

Enheden kan afhentes af eleven på skolens kontor efter endt skolegang.  

Ved gentagne konfiskeringer af elevens enhed, kan forældrene blive inddraget i 

afhentningsprocessen. 

 

Vedtaget af MED-udvalget d.5. februar 2015 

 


