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Referat fra skolebestyrelsesmødet 15. december 2014 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – Formand/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 

Leif Braad - SFO-leder 

Lis Friis Winge – Administrativ leder 

Jakob Emil Beikes - Formand for elevrådet 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen godkendt. 

 

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

Referatet godkendt.  

 

3. Meddelelser 

Der skal ansættes en pædagogisk leder mere på Gammelgaardsskolen til indskoling og 

mellemtrin. Der nedsættes et ansættelses udvalg, hvor der bl.a. skal være to repræsentanter 

fra skolebestyrelsen med.  

 

4. Tema: Fysiske rammer. 

På sidste bestyrelsesmøde var der en gennemgang af Gammelgaardsskolens RULL-projekt, der 

blev udarbejdet i 2010. Gammelgaardsskolens største udfordring er de fysiske rammer, 

nærmere betegnet lokalemangel. Der blev nedsat et udvalg, der skal arbejde med strategi og 

kommunikation. Udvalget består af Andreas, Benita, Torben og Jacob Bjerre.  

 

5. Orienteringspunkt: Arbejdspladsvurdering (APV)  

Aarhus kommune har besluttet at får udarbejdet en trivselsrapport (APV) i forbindelse med 

indførelsen af den nye skolereform. Gammelgaardsskolens trivselsrapport er fortrinsvis ”rød” 

hvilket betyder at skolen har haft en negativ udvikling på forskellige dimensioner siden sidste 

års APV. Der var allerede inden skolens APV kom, igangsat nogle tiltag blandt lærere og 

pædagoger, fordi både ledelse, lærere og pædagoger var klar over at trivslen var under pres.  

På lærerområdet er det særligt de kvantitative krav, der er stigende - dvs. mængden af 

arbejdsopgaver, men også det kollegiale samarbejde er under pres. Der er svært at skelne 

mellem arbejdstidsaftale og reform. 
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Blandt pædagogerne er det specielt de ændrede arbejdsopgaver, der gør det svært. 

Pædagogerne er meget mere massivt tilstede i et arbejdsfelt, de ikke kender.  

Skolen arbejder i øjeblikket med 3 faser: 

Hvad kan ændres i indeværende skoleår 

Hvad kan ændres til næste skoleår 

Hvad kan der ikke ændres på 

Der er særligt fokus på: 

Lodret og vandret tillid samt arbejdsbyrden og mængden.  

På de kommende skolebestyrelsesmøder vil vi have et fast punkt på dagsordenen, der 

ophandler arbejdes med skolens APV. Skolebestyrelsen vil her blive orienteret om, hvilket 

tiltag der iværksættes. 1. gang på mødet i februar 2015. 

 

6.  Dagsorden til vidensdelingsmøde med SFO's forældreråd i januar. 

Forældrefeedback fra skolebestyrelsen og SFO forældreråd. Hvad forældrene mener om 

skolereformen.   

 

7. Tema: Forældreinddragelse  

I forlængelse af skolebestyrelsens folder til nye forældre, blev det besluttet at der skal laves 

en ”workshop aften” for alle klasseforældreråd. Temaet bliver videndeling og ideudvikling af 

arbejdet i forældrerådene. Arrangementet afholdes 25. marts 2015 fra kl. 19-21.  

1. Fra kl. 19-20: Forældrene blandes på årgangene: Hvad gør man allerede i forældrerådene? 

Hvad gør vi, når det ikke lykkedes? Hvad ønsker man, der skal gøres mere af? 

2. Fra kl. 20-21: Forældrene skal tilbage i eget forældreråd: ”Stjæl og brug” af de gode ideer 

der er kommet frem i den første time til brug for det fremtidige arbejde. 

Der skal være tilmelding til arrangementet. Afsender af Invitationen er skolebestyrelsen. 

Invitationen udsendes via ForældreIntra. Der var forslag om at valgfaget journalistik kunne 

lave en avis. 

 

8. Infopunkt: Forældreønske om information om eksisterende tiltag til at øge 

fagligheden for de dygtigste elever også for mellem og indskoling. 

Skolebestyrelsen noterede med tilfredshed, at der arbejdes med faglighed for alle elever også 

med fokus på de dygtigste elever. Bilag blev udleveret på mødet, med tilbagemeldinger og 

eksempler fra lærerne om det arbejde, der udføres i klasserne. Det er vigtigt, at få det 

kommunikerede ud til forældrene. 
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9. Opsamling af punkter til næste møde.  

Fællesmøde med SFO-forældremøde i januar, hvor der skal komme feedback til reformen.  

Til mødet i februar er der tilbagemelding på APV og princip for Forberedelse og 

efterbehandling. 

Kickstart af udvalgsmødet for fysiske rammer, Jakob og Torben kommer med dato forslag. 

 

10. Eventuelt 

Nu er der kommet bump på Klokkervej, vi giver en tilbagemelding til Trafik og Veje om, at vi 

er glade for at de gør noget i området. 

 


