Referat af skolebestyrelsesmødet
Tid: 6. februar 2014 – kl. 19.00-21.00
Sted: Personalerummet
Mødeleder: Næstformand Jette Skrædderdal
Referent: Lis Friis Winge
Skolebestyrelsens deltagerkreds:
Søren Kramer – Formand/forældrevalgt
Jette Skrædderdal – Næstformand/forældrevalgt
Andreas Bach Aaen – forældrevalgt
Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – forældrevalgt
Jesper Appel – forældrevalgt
Jeppe Spencer Wisborg – elevrepræsentant (8d)
Torben Jensen – skoleleder
Leif Braad - SFO-leder
Lis Friis Winge – administrativ leder
SFO forældreråd deltagerkreds:
Stella Nielsen – formand for forældrerådet
Fraværende den 6.februar:
Lea Sørensen – forældrevalgt
Jakob Skyberg - forældrevalgt
Jacob Thorsager Bjerre – medarbejderrepræsentant
Jens Kjølby - medarbejderrepræsentant
Pia Guttorm Andersen – pædagogisk leder
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.
3. Årshjul og planlægningsværktøj for 2014
Søren præsenterede et nyt årshjul. Der skal dels være et Årshjulet og en årsplan.
Godkendelse af budget, budget vedr. uv-midler, regnskab og lektionsfordelingsplan er opgaver
som bestyrelsen skal arbejde med, det bliver en del af årshjulet.
4. Skolereform
A Status generelt
Torben orienterede om nye ændringer i loven om folkeskolen. Dokumentet i skolebestyrelsens
dokumentmappe.
Der har været infomøde omkring skolereformen, hvor der er blevet orienteret om, hvad der
arbejdes med kommunalt, og om skolebestyrelsens opgaver i forbindelse med reformen.
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På Gammelgaardsskolen er der afholdt møder med personalet, hvor der er blevet arbejdet med
de nye tiltage i Folkeskolereformen. Efter vinterferien igangsættes en beslutningsprocessen
vedr. næste skoleår.
På næste skolebestyrelsesmøde præsenteres og drøftes lektionsfordelingsplanen.
B Tids- og aktivitetsplan
Der er udarbejdet en tids- og aktivitetsplan for de opgaver skolebestyrelsen skal varetage.
Følgende er opgaver skal der arbejdes med i bestyrelsen:
•
•
•
•

•
•
•
•

Udarbejdelse af valgprocedure. Søren deltager i arbejdet.
Afholdelse af valg i foråret, som skolebestyrelsen selv skal stå for. Søren deltager i
arbejdet.
Fremtidig situation for skolens SFO forældreråd. Se pkt. D.
Skolebestyrelsens sammensætning. Det er muligt at sammensætte bestyrelsen med
repræsentanter der ikke har børn på skolen, der skal dog være en overrepræsentation af
forældrevalgt. Det er muligt selv at beslutte, hvor stor en bestyrelse der ønskes. Jesper
udarbejder forskellige forslag til bestyrelsens sammensætning. Ledelsen har et ønske om,
at hele ledelsesteamet er repræsenteret i bestyrelsen.
Der skal udarbejdes en ny forretningsorden, der understøtte ovenstående tiltag. Jette vil
gerne deltage i arbejdet.
Der er afsat 1.3 mio til efteruddannelse af skolebestyrelserne. Der vil være et nyt møde i
marts, hvor Jette og Søren deltager. Input til mødet modtages gerne.
Der skal udarbejdes principper for skolens samarbejde med forenings- og kulturlivet.
Andreas deltager i arbejdet.
Skolebestyrelsen ønsker en drøftelse af om Pædagogisk Råd skal opretholdes på
Gammelgaardsskolen.

C. Information til forældre
Det første informationsbrev fra skoleledelsen til forældrene er udsendt, og der udsendes
yderligere information i marts. Der bliver inviteret til informationsmøde vedr.
folkeskolereformen inden sommerferien. Desuden vil der på forældremøderne i efteråret, blive
informeret yderligere om reformen.
D. SFO og SFO forældreråd
Der blev i bestyrelsen drøfte fordele og ulemper ved en nedlæggelse af SFO forældreråd.
Den nye reform signalerer, at vi er én skole fra kl. 6.30-17.00. Hvis forældrerådet nedlægges,
skal en af forældrerepræsentanterne i bestyrelsen have børn i SFO. Desuden er det et ønske,
at der skal være en pædagog repræsenteret i skolebestyrelsen i lighed med lederen fra
fritidsdelen. Skolebestyrelsen er bestyrelse for hele skolen.
Det blev besluttet, at SFO-forældreråd nedlægges. Det er sket i respekt for den gode
arbejdsindsats som forældrerådet yder, og med fokus på at SFOs interesser skal
repræsenteres i bestyrelsen.
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5. Antal spor på Gammelgaardsskolen
Der er pt. en dialog med Statistisk kontor omkring de statistikker der udarbejdes vedr.
børnetal. PT ser det ud til, at vi de næste år får mellem 4 og 5 spor på skolen. Vi ønsker en
debat omkring det statistiske materiale, på baggrund af den lokale problematik skolen har. Det
kommer på næste møde.
6. Forældreinddragelse – folder opfølgning
Ditte orienterede om status på folderen. Indholdet i folderen debatteres i øjeblikket. Tanken
er, at folderen skal være til alle, ikke kun til forældre i 0.kl. Ditte kommer med et opdateret
udkast på næste møde.
7. Orienteringspunkter
Flyttes til næste møde.
8. Eventuelt
Andreas orienterede om et høringssvar vedr. vejforholdene omkring Gellerup og Tovshøj. Det
har afstedkommet et fokus på vejforholdene omkring bl.a. Dr. Holsts Vej og Åbyhøj i
almindelighed.
Der arbejdes på løsninger omkring garderobeforholdene i Asken.
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