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Referat af skolebestyrelsesmøde  

Tid: Tirsdag den 2. juni 2015  

Mødeleder: Formand Andreas Bach Aaen 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt 

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – Forældrevalgt 

Helene Helboe Pedersen– Forældrevalgt 

Kasper Okkels Hansen – Forældrevalgt 

Susanne Benita Clemmesen - Forældrevalgt 

Jesper Appel – Suppleant/forældrevalgt 

Jens Smith Kjølby – Medarbejderrepræsentant 

Jacob Thorsager Bjerre - Medarbejderrepræsentant 

Torben Jensen – Skoleleder 

Charlotte Munksgaard Pedersen – Indskolings- og mellemtrinsleder 

Leif Braad - SFO-leder 

Lis Friis Winge – Administrativ leder 

Afbud: 

Lea Sørensen – Næstformand/forældrevalgt 

Jakob Pagter – Forældrevalgt 

Jakob Emile Beikes - Formand for elevrådet 

Carl-Emil Schjøtt Kramshøj – Næstformand for elevrådet 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

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

Godkendt.  

Der er kommet en høring omkring skoleudbygningsprogram. Der skal udarbejdes et 

høringssvar. Man vil udarbejde en plan for, hvordan man skal udbygge skoler. 

Bygningsudvalget skal kigge på det i fællesskab. Jacob Bjerre, Benita, Andreas og Torben. 

3. Meddelelser 

a) Ledelsesrepræsentation til skolebestyrelsesmøder. 

Det blev besluttet, at fremadrettet er det kun Charlotte og Torben fra ledelsen, der fast 

deltager i bestyrelsesmøderne. Leif og Lis deltager kun, når der er relevante punkter på 

dagsordenen. 

Næste år vil medarbejderrepræsentanterne være Anette López og Jens Kjølby.  

Der blev budt velkommen til Charlotte Munksgaard Pedersen, som er ny indskolings- og 

mellemtrinsleder. Pia Guttorm Andersen er stoppet på Gammelgaardsskolen, pga. andet 
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arbejde. Vi er i gang med en ansættelsesprocedure, og forventer at vi pr. 1. oktober har en ny 

udskolingsleder. 

4. Opfølgning på Arbejdspladsvurdering for personalet 

Intet nyt at berette. Der kommer en ny APV i efteråret 2015. Stemningen på skolen er god. Vi 

nyder effekten af de nye tiltag, der blev igangsat i vinter.  

5. Regnskab 2014 

Regnskabet for 2014 blev godkendt. 

6. Formanden beretter om året der gik 

Vi har fået lavet et årshjul og en forretningsorden, der gør arbejdet nemmere og som giver 

mere plads til de ting, vi ønsker at arbejde med.  

Skolebestyrelsen har haft følgende fokus områder: 

 Evaluering af skolebestyrelsens principper, specielt har princippet for forberedelse og 

efterbehandling haft et særligt fokus   

 Tilsynspligt omkring budget og regnskab 

 Personalets trivsel efter skolens APV i efteråret  

 Forældreinddragelse 

 Fysiske rammer, herunder en afdækning af skolens faktiske udfordringer, som 

koncentrerer sig om faglokalerne og en god kontakt til embedsværket. 

Det har været rart for formanden, at der har været udvalg til de forskellige opgaver, da det 

sikrer, at vi kan nå omkring flere ting.  

Formand og næstformand er på valg hvert år. Beretningen fra formanden skal sendes ud til 

forældrene. Sommerhilsen fra formanden i skolebestyrelsen. 

7. Temaer/emner/indsatser for det kommende skoleår 

Vi kan overveje om vi også vil være ”tema” skole, som f.eks. Rundhøjskolens ESA-linje.  

 De fysiske forhold: a) De store linjer og b) 0-18 års perspektivet 

 Forældreinddragelse 

 Principper for klassedannelse & klassesammenlægning 

 Inklusion - er et meget stort emne, hvor vi skal have ”hjælp” fra andre evt. udefra. Det 

er vigtigt, at forældrene bliver ”klædt på”. Hvad er det for en viden, bestyrelsens har 

behov for? Hvad er forældreperspektivet; hvad kan forældrene gøre? Kan der laves et 

produkt om inklusion; en folder? Kan vi formidle historier om inklusion, hvor vi 

formidler, hvordan praksis er på Gammelgaardsskolen; hvad virker?  

 Faglighed blandt den øverste fjerdedel af klassen; hvordan gør vi opmærksom på, at vi 

gør en del for de dygtigste elever? Vi skal have ”fjernet” myterne. Vi skal skærpe 

kommunikationen omkring det. Hvilke konkrete indsatser har vi? Vi booster bl.a. de 

dygtige elever, og vi har et konstruktivt og godt samarbejde med ungdomsskolen. 
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Udvalg: 

 Bygningsudvalg - Jacob Bjerre, Benita, Andreas og Torben 

 Ansættelsesudvalg - Lea og Ditte 

 Forældreinddragelse - Lea og Ditte 

 Inklusion - Ditte, Helene evt. en fra SFO forældreråd, evt. Jens Kjølby, hvis der bliver 

behov for det.  

SFO forældreråd kan også bruges i arbejdet. 

8. Kompetenceudvikling for skolebestyrelser. Muligheder i Aarhus kommune.  

Skolens budget. 

Hvad er et godt princip?  

Fællesskabets betydning i folkeskolen, ÅK’s vision for inklusion. Vi ønsker, at temaet skal 

være: ”Hvad skal der til, for at det lykkes”?  

9. Datoer 

a) Skolebestyrelsesmøder i 2015/16 

Datoer udleveret på bestyrelsesmødet. 

b) Første forældremøde for 0. klasserne  

Præsentation af skolebestyrelsens folder: ”Giv dit barn et godt skoleliv” vil være tirsdag den 

11. august.  

Første forældremøde for 0. klasse er torsdag d. 3. september 2015. Der vil være deltagelse fra 

skolebestyrelsen. Hvem der deltager fastsættes på næste bestyrelsesmøde. 

Der er et ønske fra medarbejderne om, at en fra skolebestyrelsen deltager i lærermødet den 6. 

august 2015 fra kl. 9.00-11.30. Helene deltager. 

Ditte og Lea fastsætter en datoen for en aften med workshop for klasseforældrerådene. Det 

skal være hurtigst muligt efter den 16. september 2015, hvor det sidste forældremøde 

afholdes.  

10. Beslutningspunkt: Princip for lejrskoler 

Godkendt. 

11. Beslutningspunkt: ”Princip for brug af mobiltelefon/tablet/computer” 

Godkendt.  

11. Opsamling af punkter til næste møde 

Hvem deltager i det første forældremøde for 0. klasse? Mødet afholdes torsdag den 3. 

september 2015. 

Skolevejsanalyse. 

12. Eventuelt 

Tak til Jacob Bjerre for arbejdsindsatsen i skolebestyrelsen.  


