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Referat af skolebestyrelsesmødet  

 

Tid: 13. november 2014 

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 

Leif Braad - SFO-leder 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

Afbud: 

Formand for elevrådet Jakob Emil Beikes 

Næstformand for elevrådet Ida Venge Kramer 

Referent: 

Lis Friis Winge 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

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

Intet at bemærke til referatet 

3. Meddelelser 

Fra 1. august skal vi have et velfungerende administrativt fællesskab med dagtilbuddet. 

Sekretærerne fra dagtilbuddet skal fysisk være på skolen. Det giver endnu engang anledning 

til, at skolebestyrelsen skal have fokus på de fysiske rammer. 

Torben orienterede omkring de tiltag der har været for de dygtigste elever på 

Gammelgaardsskolen 

• Juniortalentprogrammet, hvor udvalgte elever har fem undervisningsdage på 

Statsgymnasiet med andre ”talenter” fra andre folkeskoler 

• Valgfaget ”Matematik og fysik på gymnasieniveau, hvor der undervises på Statsgymnasiet 

• Niveaudelt matematikundervisning i samarbejde med Ungdomsskolen 

• Valgfag i spansk, tysk og fransk, således at man her kan vælge et tredje valgfag 

• Valgfaget ”Lego mindstorm” med programmering indlagt 

• Prøveboosters for 9. klasse op til prøverne 
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4. Diskussionspunkt, Principper. 

Princip versus retningslinjer. Det er vigtigt at få afklaret begreberne, før skolebestyrelsen 

reviderer de nedskrevne principper.  

Fra skolebestyrelsens håndbog fremgår følgende: 

”Et princip omhandler en central del af skolens virksomhed. Det udstikker den kurs skolen skal 

følge på et givent område. Det skal afspejle de værdier man ønsker, skolen skal præges af. 

Det er ikke et diktat, men giver skolelederen flere konkrete handlemuligheder, når det 

omsættes til praksis. 

Et godt princip er: Kortfattet, formuleret så rummeligt, at nye behov og situationer kan passes 

ind, uden at det skal ændres. Formuleret, så det giver et grundlag for at udarbejde en 

handlingsplan, så det efterfølgende kan afgøres, om princippet er fulgt eller ej. Skal være i 

overensstemmelse med eksisterende principper for skolens virksomhed. 

I 2014/15 skal følgende principper fastsættes: 

• Den understøttende undervisning 

• Forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem 

• Holddannelse” 

Retningslinjerne udformes internt på skolen, med udgangspunkt i principperne. Principperne 

skal åbne mulighed for dialog.  

5. Orienteringspunkt; ”Princip for forberedelse og efterbehandling” 

Medarbejderrepræsentanterne gav et bud på den videre proces, for at revidere dette princip 

set i lyset af Skolereformen. 

Medarbejderrepræsentanterne anbefalede, at begrebet lektie redefineres under indtryk af 

folkeskolereformens bestemmelser om Faglig fordybelse, Forenklede Fælles Mål samt den 

digitale elevplan. Et fremtidigt princip bør ligeledes afspejle nyeste forskning om 

læringseffekten af lektie. 

Der ønskes således fortsat et nyt princip for forberedelse og efterbehandling. Udvalget 

arbejder videre med opgaven, og melder tilbage til skolebestyrelsen, når det igen skal på 

dagsordenen. 

6. Tema: Fysiske rammer. 

Det er vigtigt at udarbejde en kommunikationsplan. Hvilke udfordringer har skolen? Hvad er 

det vi ønsker. Gammelgaardsskolen skal have påvirket nogle interessenter. Hvem har vi på 

skolen, der kan hjælpe? Hvad ønsker vi? Hvilke argumenter kan vi bruge? 

a) TJE fremlagde den vision Gammelgaardsskolen havde tilbage i 2010, hvor der var et RULL-

projekt i Aarhus kommune.  

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

• Fagfløje: Humanistisk, naturvidenskabelig, praktisk-musisk fløj 

• Multihus/kulturhus med mulighed for fagdage og inddragelse af lokalområdet 

• Ny sportshal mange interessenter (eksterne midler) 

• Bedre personalefaciliteter 

• Auditorium, så der kan undervises flere 

• En luftig skole, med brede gange, store lokaler, indgang til faglighed 

• Et enkelt faglokale der kan løsne bindingerne 

• En udvidelse af området ved de nuværende faglokaler (Science) 

 

8. Opsamling af punkter til næste møde. 

• Udmøntning af en strategi for arbejdet omkring de fysiske rammer. Der skal nedsættes 

et udvalg 

• APV 

• LUP 

• Planlægning af møde med SFO-forældreråd 

 

9. Eventuelt 

Torben skriver i øjeblikket på den lokale udviklingsplan (LUP). Torben videresender den til 

skolebestyrelsen, der har mulighed for at komme med input.  

 


