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Referat af skolebestyrelsesmødet  

 

Tid: 4. marts 2014, 19.00 - 21.00 

Sted: Skolelederens kontor 

Mødeleder: Næstformand Jette Skrædderdal 

Referent: Pia Guttorm 

 

Deltagere: 

Søren Kramer – Formand/forældrevalgt 

Jette Skrædderdal – Næstformand/forældrevalgt 

Jakob Skyberg – forældrevalgt 

Andreas Bach Aaen – forældrevalgt  

Jesper Appel - forældrevalgt 

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen - forældrevalgt 

Lea Sørensen - forældrevalgt 

Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant 

Jacob Thorsager Bjerre - Medarbejder repræsentant 

Asta Brun – Elevrådsrepræsentant (næstformand) 

Torben Jensen – skoleleder 

Pia Andersen – pædagogisk leder 

Leif Braad - SFO-leder 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

 

3. Lektionsfordelingsplan  

TJE gennemgik udkastet til lektionsfordelingsplanen for skoleår 2014-15: 

Præmisser for lektionsfordelingsplanen: 

- Så tæt på folkeskolereformen/de vejledende timetal som muligt 

- Læsebåndet bevares 

- Understøttende undervisning: resterende tid anvendes til uu. (50% da/mat 

lærere og 50% skolepædagoger) 

 

- 45 minutters bevægelse pr dag (-idræt): 0.-4.kl.: dansk og matematik og 

klassepædagog; 5.-9.klasse: Dansk og matematik har ansvaret 

- Faglig fordybelse: Varetages af årgangens lærere 

-  
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- P-fag/Valgfag: Håndværk & Design: 4., 5. og 6.klassetrin. Madkundskab: 

6. og 7.klassetrin. Valgfag på 7.årgang fastholdes som nu. Valgfag på 8. 

og 9. årgang laves valghold svarende til antal klasser (minimum 2 

lektioner pr. elev)  

- Klassens tid placeres ikke som særskilt lektion 

 

Ønsker fra lærerne:  

- 1 lektion kristendom på 7.årgang (flyttes fra 6.årgang) 

 

Udkast til lektionsfordelingsplanen godkendt af skolebestyrelsen  

 

 

 4. Ingen deling af klasser  

Bestyrelsen bedes godkende følgende indstilling:  

3 og 6 årgang deles ikke, 8 årgang forbliver på 4 klasser 

 

Indstillingen godkendt 

 

 

 

5. Kvalitetsrapporten 

Kvalitetsrapporten skal til udtalelse på skolebestyrelsesmødet, inden der afholdes 

kvalitetssamtale. 

Skolebestyrelsens udtalelse på følgende områder: 

- Forældretilfredshed 

- Trivsel 

- Karakter 

- Skolens fysiske rammer 

- Stor indskrivningsprocent i SFO 

- Høj tilvalg af Gammelgaardsskolen (skoledistrikt) 

Udtalelsen udarbejdes af: Søren og Jette 

 

 

6. Samarbejde med eksterne parter i skolens praksis/dagligdag 

Indstilling: Princip for ´Involvering af foreningsliv´: ”Skolen skal undersøge 

muligheder for mødet med aktører uden for skolen, der kan styrke læring og give 

oplevelser for elever, lærere, skolepædagoger og ledelse.” 

 

Indstillingen drøftet.  

Princip for ´Involvering af foreningsliv´ godkendt af skolebestyrelsen  
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7. Skolebestyrelsens sammensætning  

Punktet er udsat til næste SB-møde. Afventer således byrådets behandling og 

beslutning om samme 

 

 

 

8. Skolereform 

Meget kort status:  

- Afsluttet møderække med drøftelse af reformens indhold 

- Lærernes nye arbejdstidsaftale skaber bekymring blandt lærerne i forhold 

til udvidelse af undervisningsopgaven samt reduceret tid til forberedelse 

- Pædagogerne ser frem til at deltage mere i undervisningen.  

- Pædagogerne har bekymringer i forhold til den økonomiske ramme for 

antallet af pædagoger 

 

Drøftelse af pædagogisk råd:  

- Pædagogisk råd skal afholdes inden kl.17.00 (jf. arbejdstidsaftalen), dette 

giver udfordringer ift. SFO´s åbningstid 

- Det pædagogiske personale kan fortsat samles på Pædagogisk Weekend 

- Skolebestyrelsen er indstillet på at bidrage med scenarier på, hvordan det 

pædagogiske personale fortsat har et samlende forum 

 

9. Analyse af Fritids- og Ungdomsskoletilbuddet (FU-området) 

Udtalelser til FU analysen: 

- Fokus på understøttelse af den helhedstænkning som folkeskolereformen 

lægger op til 

- At skabe de optimale forhold for at løse opgaven bedst muligt 

- Strukturerne for løsningen af opgaven skal være så enkle og 

gennemskuelige som muligt 

Derfor peger Gammelgaardsskolens skolebestyrelse på analysens model 2b, som 

beskriver, at FU-området forankres i skolen. 

 

  

 

10. Forældre involvering  

Processen med udarbejdelsen af informationsskrivelsen ”Sådan giver du dit barn 

de bedste betingelser for et godt skoleliv” anses for afsluttet.  

 

Skrivelsen skal udformes som en folder, og udleveres til forældrene på den første 

skoledag for 0.klasserne 
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11. Dagsorden til næste gang 

- Skolebestyrelsens sammensætning 

- Valgprocedure 

- Folkeskolereformen (status) 

- Regnskabsaflæggelse (2013)  

- Indledende budgetdrøftelser 

 


