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Dagsorden til skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 27. september 2016, 19.00 - 21.00 

Sted: mødelokale 3.  

Mødeleder: næstformand Lea Sørensen 

 

 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt 

(Lea Sørensen – Næstformand/forældrevalgt) 

Marie-Louise Brebøl Christensen – forældrevalgt 

Rikke Schou-Hansen - forældrevalgt 

Jakob Pagter – 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 

 

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – Suppleant / inviteret af inklusionsudvalget 

Lene van der Raad - Suppleant 

 

Leif Braad – SFO-leder 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

 

Karoline van der Raad - Formand for elevrådet 

Frederik Juul Sørensen - Næstformand for elevrådet  

 

Afbud: 

 Lea;Kasper 

 

Faste udvalg: 

fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben 

ansættelsesudvalg: Lea, ... 

inklusion: Ditte, Rikke, Leif, Anette 

forældreindragelse: Lea, …. 

trivsel og stop mobning: Kasper, Jens, Charlotte, ... 

Elevråd: Karoline, Frederik 
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(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. Beslutningdspunkt: Godkendelse af revideret forretningsorden og årshjul. 

 (bilag 2) + (bilag 3)  

 I hovedtræk er der tale om følgende opmærksomhedspunkter:  

  a) Efter diskussion i arbejdsgruppen indstilles der til, at bestemmelsen om 

      suppleanter foreløbig bevares uændret 

  b) Bestemmelsen vedrørende bilag og tidsfrister bevares også uændret 

  c) Skolebestyrelsesmedlemmerne skal underskrive tavshedserklæring 

    (formalia, der bør overholdes, jf. folkeskoleloven) 

  d) Skolebestyrelsens opgaver opdateres til at afspejle folkeskoleloven og 

     styrelsesvedtægterne, jf. bilag 2  

  e) Det foreslås, at det sættes på skolebestyrelsens årshjul, at opgaverne 

     minimum én gang årligt gennemgås på et skolebestyrelsesmøde mhp. 

     at få diskuteret og noteret skolebestyrelsens involvering i hver af 

     opgaverne 

  f) Skolebestyrelsen skal iht. folkeskoleloven indkalde alle forældre til et 

     årligt møde til drøftelse af skolens virksomhed, inkl. årsberetningen 

     (dette forsøges i videst muligt omfang kombineret med et andet 

      relevant møde med henblik på ikke at øge antallet af forældremøder) 

  g) Der følges op på, hvorvidt skolebestyrelsen har udarbejdet obligatoriske 

     principper særligt inden for områderne: 

  * Den understøttende undervisning 

  * Holddannelse 

 

(kl. 19.25)   5. Kommende fokusområder. Herunder etablering af udvalg.   
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(kl. 19.55)   6. Nyt fra skolevejsanalysearbejdet 

(kl. 20.05)   7. Nyt fra Fysiske Rammer udvalget. Byrådsbeslutning om tildeling af RULL midler 

 er gået igennem. Hvad er næste skridt? 

(kl. 20.15)   8. Nyt fra Inklusionsudvalget  

 Oplæg om formål, målgrubbe og effekt. 

 Ønske om kommende kommisorium 

(kl. 20.30)   9. Budgetopfølgning. Skole (bilag 4) og SFO (bilag 5). 

(kl. 20.55)   10. Punkter til næste møde 

 

(kl. 20.55)  11. Eventuelt 

 

 

 

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder →  Bestyrelsesreferater -> 2016 →  

 160829 Referat af skolebestyrelsesmødet 

Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra →  Skolebestyrelsen → 

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter →  Rammer for skolebestyrelsens arbejde → 2016 →  

 09 2016 Gammelgaardsskolen_Forretningsorden 

Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra →  Skolebestyrelsen → 

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Rammer for skolebestyrelsens arbejde → 2016 →  

  2016 årshjul.doc  

Bilag 4: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra →  Skolebestyrelsen → 

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter →  Budget og Regnskab →  160927 → 2016 09 27 Budget 

  2016 UV 

Bilag 5: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra →  Skolebestyrelsen → 

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter →  Budget og Regnskab →  160927 → 2016 09 27 Budget 

  2016 SFO 
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