Referat fra skolebestyrelsesmødet
Tid: den 20. januar 2015 kl. 19.00 - 21.00
Mødeleder: Næstformand Lea Sørensen
Deltagere:
Andreas Bach Aaen – formand/forældrevalgt
Lea Sørensen – næstformand/forældrevalgt
Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – forældrevalgt
Jakob Pagter – forældrevalgt
Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt
Jens Kjølby – medarbejderrepræsentant
Jacob Thorsager Bjerre - medarbejderrepræsentant
Torben Jensen – skoleleder
Pia Andersen – pædagogisk leder
Leif Braad - SFO-leder
Lis Friis Winge – administrativ leder
Jakob Emil Beikes - formand for elevrådet
Halfdan Stefansson - elevrådsrepræsentant
Camilla Andersen - SFO-forældreråd
Mette Skovgaard Frich – SFO-forældreråd
Afbud:
Kasper Okkels Hansen - forældrevalgt
Helene Helboe Pedersen– forældrevalgt
1. Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
- Referat godkendt
3. Meddelelser
- Torben orienterer om den proces, vi har sat i gang i forhold til evaluering af folkeskolereformens virkning i hverdagen på Gammelgaardsskolen. De ændringer der skal gøres i dette
skoleår, skal ske inden den 1. Februar. Det der skal ændres til næste skoleår, skal besluttes
senest medio marts. Processen fortsætter ude hos personalet.
Der har været nogle få konkrete henvendelser fra forældre, i forhold til indhold og omfang. Vi
har undersøgt sagen og svaret de forældre, der har rettet henvendelse.
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4. Info punkt: Status på ansættelse af ekstra pædagogisk leder
- Dags dato har vi afsluttet et møde vedr. ansættelsesprofil for den nye pædagogiske leder. Vi
er enige om, at vores konsulent i sin beskrivelse har ramt de ønsker vi har i ansættelsesudvalget. Lea Sørensen vil fremadrettet være repræsentant for skolebestyrelsen.
5. Infopunkt: Byggeudvalg – status
- Torben Jensen udleverede bilag.
- Skolebestyrelsen ønsker at en hal fortsat, er en del af de prioriteter de har.
6. Forældreoplevelser af skolereform
- Der blev arbejdet i 45 min. i grupper blandet af SFO forældreråd, elevrådsrepræsentanter og
skolebestyrelsesrepræsentanter. Hver gruppe gav et oplæg til resten af bestyrelsen ud fra en
planche. Se nedenfor:
Gruppe 1
1)

2)

3)

4)

-

Mere positivt end forventet (plus)
Der er ikke kommet den bevægelse, der blev lovet (minus)
Mindre hjemmearbejde
FAF

-

SFO-pædagoger → en stor del af hverdagen (plus)
Kendte voksne i 0.-3. klasse
Lange dage (godt/dårligt)
Lektier - FAF (godt/dårligt)
Skole/hjem – samlet form (tids besparende?)

-

Flere voksne i 0. klasserne
Følge med i lektier (Er børnene glade for FAF?)
Lange dage… afventer

-

Plus:
o Fedt med pædagoger i skoletiden i indskoling – deling af klasser, kreative aktiviteter
o God integration af læring og bevægelse
Minus:
o Hårdt med fritidsaktiviteter, der begynder umiddelbart efter endt skoledag
o Fleksibilitet i forhold til at hente tidligt/have kortere dage indimellem
Generelle kommentarer:
o Størst omvæltning for udskolingsbørn
o Faglig fordybelse mangler at finde sin form
o Skolereform for de yngre børn – indskoling og mellemtrin

-
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5)

-

Spisning/udefrikvater, med/uden voksen
Minus svømning i 3. klasse
Reformsnakken i klassen/med klassen
UUP er godt → pædagoger tættere på
Elevplan + forældresamtaler
o Ingen EP før
o Kun samtaler med dem, der havde behov for det fagligt eller socialt

Gruppe 2
1)

2)

3)

4)

-

Faglig fordybelse → plus (plus/minus lektier)
P-fag → plus
Ingen fritid → minus

-

Sammenhæng i dagen → plus
Uklare forventninger til FAF → minus
Pædagog alene med klassen (UUP)

-

FAF:
o Vigtigt med indhold
o Når de lektierne?
Indskoling og leg
Frustration (lærere og pædagoger)
Ingen tid til fritidsaktiviteter (stort problem) → nye fritidsbehov → nye SFO-behov?

-

Sammensmeltning mellem SFO-liv og skoledag → positivt
Mindre fleksibilitet → negativt
(For) mange undervisere (mere skemastruktur) i 0.-1. klasse
FAF i 0. klasse?

7. Evaluer samarbejdsformen mellem skolebestyrelsen og SFO forældreråd
- Udgangspunktet er at få en tråd i det fremadrettede samarbejde. SFO forældrerådet har et
ønske om at samarbejdet bliver godt etableret, da det er vigtigt. Der kommer mange
henvendelser til SFO forældrerådet, som også er vedkommende for bestyrelsen. SFO
forældreråd kunne komme med på råd ved også at byde sig ind til at diskuterer de punkter,
der er på dagsordenen til skolebestyrelsens dagsorden.
Der er forslag om, at SFO forældrerådets formand og skolebestyrelsens formand samarbejder
om dagsorden til fællesmøde. Der er fra kommunen lagt op til, at der er to møder om året
mellem forældrerådet og bestyrelsen. Skolebestyrelsen foreslår, at vi fastholder et møde om
året og forældrerådet vil kunne deltage i de underudvalg, der er etableret. Der vil komme en
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henvendelse, når dette bliver relevant. Leif har til opgave at være opmærksom på, at dette
bliver koordineret.
8. Opsamling af punkter til næste møde
- APV
- Byggegruppen kommer med opdatering
9. Eventuelt
- intet
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