Referat af skolebestyrelsesmødet
Tid: 25. august 2014, kl.19.00 - 21.00
Sted: Biblioteket
Mødeleder: Formand Andreas Bach Aaen
Referent: Pia Guttorm
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: Afbud pga. forældremøde i 9.klasse
✓ Jacob Thorsager Bjerre - Medarbejder repræsentant
✓ Torben Jensen – skoleleder
✓ Pia Guttorm Andersen – pædagogisk leder
✓ Leif Braad - SFO-leder
✓ Lis Friis Winge – administrativ leder
✓ Ida Venge Kramer – elevrepræsentant, formand for elevrådet
0. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen
Præsentationsrunde af skolebestyrelsesmedlemmerne
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt. Pjecen er delt ud på første skoledag for 0.klasserne
3. Meddelelser
Skolebestyrelsens folder "Giv dit barn et godt skoleliv":
Pjecen uddeles af skolebestyrelsesrepræsentanten på forældremøder i de mindste klasser.
Spørgsmål til overvejelse: Skal der udarbejdes en pjece til forældrene på de ældste
klassetrin?
Pjecen findes på skolens hjemmeside.
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Nyt fra elevrådet:
Elevrådet består af elevvalgte repræsentanter fra 5.-9.klasse.
Dette skoleår blev i elevrådet indledt med at drøfte brugen af elevrådets kommunikation via
facebook og andre elektroniske medier.
Et ønske fra elevrådet om at kunne lægge billeder på skolens hjemmeside er ved at blive
undersøgt.
De største elever arbejder på at arrangere en skolefest for de ældste årgange. Bevægelse
fungerer rigtig godt i klasserne, og eleverne er glade for det.
4. Beslutningspunkt
Uddel tjanser til skolebestyrelsesmedlemmerne for at præsentere vores folder til de kommende
forældremøder.
0.klasserne (4.sept.): Ditte, Andreas, Lea og Kasper
5. Beslutningspunkt
Vedtagelse af skolebestyrelsens forretningsorden:
"Rammer for skolebestyrelsesarbejdet på Gammelgaardsskolen”
Forretningsordenen er vedtaget med de forventede justeringer som ”Årshjulet” medfører.
6. Orientering om bestyrelsens høringssvar om kommunale besparelser
Skolebestyrelsen orienteret.
7. Orientering/dialogpunkt:
Intro til skolens virke udgangspunkt i Kvalitetsrapporten:
TJE introducerede Kvalitetsrapportens baggrund, formål og indhold.
Referat af kvalitetssamtale april 2014 blev uddelt, således at de områder, der er nævnt i
referatet, kan indgå i årshjulet.
Dialog om erfaringer og anvendelse af tidligere Kvalitetsrapporter.
8. Præsentation af Gammelgaardsskolens Inkluderende Fællesskaber (GIF)
TJE præsenterede GIF: Tidlig, forebyggende og koordineret indsats
- Støttecenter i forhold til indlæringsvanskeligheder (Kridthuset)
- Sprogværksted i forhold til tosprogede elever
- AKT indsatser (forebyggende, foregribende, indgribende) i forhold til adfærd-, kontaktog trivselsproblemer
- Vejledningsfunktioner (læsning, matematik)
- Elevmentorer
- Ressourcepædagoger
9. Opsamling af punkter til næste møde:
• Revision af ”Årshjulet” for skolebestyrelsens arbejde. Forslag fremsendes med dagsordenen.
• Status på skolens fysiske rammer
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•
•

Plan for og revision af skolens principper
Samarbejde med SFO Forældreråd – hvordan og hvornår?

10. Eventuelt
Datoen for skolebestyrelsens møde i november skal flyttes
”Skolebestyrelsens dag” den 7.oktober 2014 kl.17-21. Sted: Energi Arena

Næste møde: 23.september 2014 kl.19.00-21.00
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