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Referat fra skolebestyrelsesmødet  

 

Tid: 22. oktober 2014, 19.00 - 21.00 

Mødeleder: Næstformand Lea Sørensen 

 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt 

Lea Sørensen – Næstformand/forældrevalgt 

Helene Helboe Pedersen– forældrevalgt 

Jakob Pagter – forældrevalgt  

Kasper Okkels Hansen - forældrevalgt 

Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant 

Jakob Emil Beikes - Elevrådsformand 

Torben Jensen – Skoleleder 

Pia Andersen – Pædagogisk leder 

Leif Braad - SFO-leder 

Lis Friis Winge – Administrativ leder 

 

Afbud: 

Susanne Benita Clemmensen - Forældrevalgt 

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – Forældrevalgt 

Ida Venge Kramer – Næstformand i elevrådet 

Jacob Thorsager Bjerre - Medarbejder repræsentant 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

 

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

Godkendt 

 

3. Meddelelser 

Der kommer ikke dagsordner ud til elevrådsrepræsentanterne. Det skal huskes. 

Formand for elevrådet Jakob Emil Beikes 

Næstformand for elevrådet Ida Venge Kramer 

Torben Jensen kan ikke deltage på skolebestyrelsesmødet i februar. Der blev besluttet at 

skolebestyrelsesmødet afholdes som aftalt. 
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4. Orienteringspunkt. Opfølgning på mødet i Areanaen: "Skolebestyrelsernes dag" 

Vi var godt repræsenteret fra Gammelgaardsskolen. Mødet var godt egnet til nye 

skolebestyrelser. Vi gik derfra med en fornemmelse af, at det arbejde vi i forvejen gør i vores 

skolebestyrelse, ligger godt op af det, som der blev anbefalet.  

 

5. Budgetopfølgning 

Budget gennemgået. Der er tilfredshed med de prioriteringer som er taget, og der er gjort det 

som var ønsket fra begyndelsen af skoleåret. 

 

6. Debat/diskussionspunkt: Oplæg fra arbejdsgruppen der kiggede på "Princip for 

forberedelse og efterbehandling".  

Den videre proces skal fastlægges. 

Der bliver lavet et bud på den videre proces fra skolen til næste møde. 

  

7. Tema: Fysiske rammer. 

a) Fremlæggelse af den vission, der i RULL-projektet i 2010 for Gammelgaardsskolen  

b) Gruppearbejde i trioer: Diskussion af værdier og drømme for de fysiske rammer på skolen. 

Find de vigtigste værdier. 

c) Opsamling  

 

Punktet udskydes til næste møde 

 

8. opsamling af punkter til næste møde. 

Punkt 6. Flyttes til næste møde. 

Vi skal have en snak om principper versus retningslinjer. Det er vigtig at få afklaret 

begreberne i forhold til hinanden før vi går videre.  

 

9. Eventuelt 

Ingen punkter. 

 

 

 

            


