Referat fra skolebestyrelsesmødet
Tid: 13. maj 2014, 19.00 - 21.00
Sted: PLC
Mødeleder: Næstformand Jette Skrædderdal
Referent: Lis Friis Winge
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
Ida Venge Kramer, 8b – Formand elevrådet
Carl Emil Schjøtt Kramshøj, 7b – elevrådsrepræsentant
Torben Jensen – skoleleder
Pia Andersen – pædagogiskleder
Lis Friis Winge – administrativleder
0. Elevrådsrepræsentanter
Nye medlemmer
Ida Venge Kramer, 8b
Jakob Emil Beikes, 8d
Carl Emil Schjøtt, 7b deltager når der er afbud.
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen godkendt. Husk at tilrettet mødestedet til PLC.
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt med få bemærkninger.
3. Skolebestyrelsesvalget status (Torben)
Der 8 forældre der ønsker at indgå i bestyrelsesarbejdet. TJE indkalder til et fyraftensmøde.
Der er 4 medlemmer fra den nuværende bestyrelse, Søren, Andreas, Ditte, og Lea der
genopstiller. Vi forventer fredsvalg, og vi håber at en af kandidaterne melder sig som 1.
suppleant. Jesper genopstiller ikke, men har sagt ja til at være 2. suppleant.
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4. Princip for deltagelse i aktiviteter uden for skolen (Søren)
Indstilling til princip:
Elever kan blive fritaget for den skolepligtige undervisning for at deltage i aktiviteter
uden for skolen. For at få fri fra undervisningen, skal man have lov af skolens ledelse.
Ledelsen tager udgangspunkt i elevens samlede fravær, og om der gives en
tilsvarende professionel kompenserende undervisning.
Indstillingen blev drøftet og godkendt.
5. Informationsmøde om folkeskolereformen d. 27/5 og 2/6, 19-21 (Torben)
Spørgsmål der kan være aktuelle til infomøderne:
- Hvordan vil mit barns dag se ud når vi starter i august?
- Hvor lang er skoledagen?
- Hvad med SFO?
- Bevægelse 45 minutter om dagen, hvordan fungerer det? og hvordan med tøjet?
- Hvad er det for timer mit barn skal have mere af?
- Hvordan er det med fremmedsprog?
- Skemaeksempler fra indskoling, mellem- og udskoling
- Lektier – har eleverne lavet lektier når de kommer hjem?
- Er der to undervisere?
- Hvornår skal de spise? Hvordan skal det foregå? (Indskolingen)
- Hvordan indgår pædagogerne i undervisningen?
- Overblik over lektionsfordelingsplanen
- Virkelighedsnært
- Bliver der et andet samarbejde mellem forældre og skole?
- Kan man bare komme på skolen mellem kl. 8-16, hvor lærerne er på skolen –
hvis de er det
- Er det en heldagsskole, hvor alt er løst når eleverne kommer hjem
Formen på mødet bliver et panel, som vi håber kommer til at bestå af ledelsen, 1
skolebestyrelsesmedlem, 1 lærer og 1 pædagog. Søren deltager 27. Maj og Andreas 2. juni.
Der udarbejdes et oplæg, der udsendes inden møde, der bl.a. indeholder en
lektionsfordelingsplan og skemaeksempler. Input og spørgsmål kan fremsendes til Torben
inden infomøderne.
6. Budget (Lis)
LFW fremlagde det samlede budget 2014 for ´Undervisningen´ og SFO.
Budgettet godkendt
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7. Folderen – forældreinvolvering (TJE)
Indstilling: Ingen oversættelse. Godkendelse af layout fra Rene.
Folderen skal være færdig inden sommerferien. Den går i trykken som den ser ud nu. Vi skal
huske at få folderen ind i årshjulet, så vi kan får den justeret til næste år. Layout godkendt.
8. Evt. nyt ift. skolereformen (TJE/PIA)
Indstilling: Bestyrelsens godkendelse af forslag fra medarbejdere og ledelse vedr. mødetid for
mellemtrin og udskoling.
Vi ønsker at skolebestyrelsen godkender, at eleverne på mellemtrinet og udskolingen starter
dagen med 5 min. pause, hvilket betyder, at eleverne skal være i klassen kl. 7.55. Forslaget
blev godkendt.
Vi er nu gået i gang med fagfordelingen, der er en stor udfordring at få det til at gå op.
9. Forretningsorden (Jette)
Jette har opdateret forretningsordenen, den blev godkendt.
10. Ordensregler
Indstilling: Bestyrelsen skal godkende, at udgang fra skolens matrikel i skoletiden, ophører fra
d. 28. maj.
Vi ønsker at stoppe udgangstilladelsen for 8. – og 9. kl. pr. 28. maj. TJE har orienteret
formandskabet for elevrådet. Torben vil informere 8. årgang i uge 20. Indstillingen blev
godkendt.
11. Dagsorden til næste møde
Forslag til punkter:
Sidste møde i den nuværende bestyrelse er 11. juni.
Lejrskoler, informationspkt.
Folderen, forældreinvolvering
Besøg i 0.kl. efter ferien
Evaluering af infoaften
Et af de første møder efter sommerferien
Gennemgang af kvalitetsrapporten
Tilbagemelding fra kvalitetssamtalen
Præsentation af Gammelgaardsskolens inkluderende fællesskaber
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