Referat fra skolebestyrelsesmødet
Tid: 23. september 2014, 19.00 - 21.00
Mødeleder: Næstformand Lea Sørensen
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
Jacob Thorsager Bjerre - Medarbejder repræsentant
Torben Jensen – skoleleder
Pia Andersen – pædagogisk leder
Lis Friis Winge – administrativ leder
Ida Venge Kramer – elevrepræsentant, formand for elevrådet
Jakob Emil Beikes - elevrepræsentant
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
Intet at bemærke
3. Meddelelser
Skolebestyrelsesmødet i november bliver flyttet til d. 13/11 kl. 19, ved afbud skal
suppleanterne kontaktes.
Skolebestyrelsens dag” den 7.oktober 2014 kl.17-21. Sted: Energi Arena, tilbagemelding til
TJE senest torsdag den 25. sept. kl. 8.00.
4. Udvalgspunkt: Skolebestyrelsens principper for skolen.
Principperne for skolen kan bla. bruges som et ”stillads” for medarbejderne. Det kan også
være et ønske om, at forældrene kan støtte sig op af skolens principper. På den måde kan der
stilles krav fra både medarbejdere og forældre.
Princip for forældresamarbejde (inddragelse) mangler på skolens hjemmeside. Ditte sender
princippet til Lis.
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Princip for forberedelse og efterbehandling af undervisningen er vedtaget 8. februar 2006.
Princippet ønskes revideret, så det afspejler den nye reform. Det vil være en god idé hvis
faglig fordybelse er indeholdt i princippet.
Der blev nedsat et udvalg bestående af: Jakob P., Kasper og Helene. Der skal foreligge et
udkast til næste bestyrelsesmøde.
5. Beslutningspunkt: Årshjul
Årshjulet og emner/temaer blev gennemgået. Det er overskueligt og let tilgængeligt. I januar
måned er der et ønske om, at SFO-forældreråd deltager i bestyrelsesmødet, til den tid er det
nye forældreråd kommet godt i gang.
Årshjulet godkendt.
6. Fysiske rammer.
Der har været et ønske om, at få lockers til elever der pt. er vandreklasser. Svaret tilbage til
forældrene vil være, at vi pt. ikke kan finde en løsning, hverken økonomisk eller af
sikkerhedsmæssige årsager (brand).
Faktuelt er vi interesseret i at få lagt en strategi for, hvem vi skal kommunikerer med for at få
gjort opmærksom på skolens fysiske rammer. Gammelgaardsskolen er bygget til 3 sprog, men
har bl.a. 5 spor på to årgange. Desuden er skolen voldsomt presset på faglokalerne, fordi
antallet af faglokaler på Gammelgaardsskolen ligeledes er bygget til en skole med 3 spor.
Det er vigtig at få fakta frem, så vi ved hvad vi taler ud fra. Mangel på faglokaler, giver store
bindiger i forbindelse med skemalægningen. Hvordan ser vi ud i forhold til andre skoler?
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde strategisk. Arbejdsgruppen kommer til at
bestå af: Andreas, Benita, Torben, Jacob B. og/eller Jens.
7. Beslutningspunkt: Høringssvar angående fleksibel ferieplan
Der afsendes ikke et høringssvar.
8. Opsamling af punkter til næste møde.
Budgetopfølgning
Princip for forberedelse og efterbehandling
Opfølgning på mødet i Arenaen: Skolebestyrelsens dag
November
Opfølgning på forældremøder / forældreinddragelse
9. Eventuelt
Intet
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