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Referat skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 24. august 2015, 19.00 - 21.00 

Sted: mødelokale 3.  

Mødeleder: næstformand Lea Sørensen 

 

 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt 

Lea Sørensen – Næstformand/forældrevalgt 

Jakob Pagter – forældrevalgt 

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – forældrevalgt  

Kasper Okkels Hansen – forældrevalgt 

Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt 

Annette Lopez - Medarbejder repræsentant 

Torben Jensen – skoleleder 

Charlotte Pedersen – pæd.leder 

 

Afbud: 

Helene Helboe Pedersen – forældrerepræsentant 

Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Pkt. 7 – Punktet skubbes til næste gang, da Helene er fraværende. 

Brug for sparring på faglig fordybelse som indgår som ekstra pkt. 

Herefter godkendt  

 

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

Godkendt 

  

 3. Meddelelser 

Torben: Vi forventer at ansætte ny udskolingsleder på onsdag. 

Andreas: Vedr. Klokkerparken  - Nye kommunale planer for parkens indretning. Drøftelse af om Gammelgaardsskolen 

pga. sin beliggenhed i.forh. til Klokkerparken burde melde sig ind i Hasle Fællesråd, som er samarbejdspartner omkring 

udvikling af parken. 

Faste udvalg fremhæves nu på forsiden, for at gøre opmærksom på at det er ansvarsområder. 

Inklusionsudvalget mødes i sept. (udvalget er åbent for flere medlemmer)  

 

4. Valg formand og næstformand 

Andreas og Lea genopstiller.  

Begge genvælges. 
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5. Forældreindragelse: Forældremøder torsdag d. 3 september  

Der skal besøges 4 0.klasser. TJE informerer medarbejderne om, at Lea og Ditte kommer på besøg på deres første 

forældremøde. 

Ditte sender indbydelse ud til alle forældre vedr. Forældresamarbejde – netværksaften for forældreråd d. 28. september. 

Det vedtages at omdøbe udvalget til forældresamarbejde i stedet for forældreinddragelse  

 

 6. Skolevejsanalyse: input fra forældre ønskes 

Kommunen vil lave en skolevejsanalyse igen.  

Torben kontakter skolens trafikansvarlige for evt. input til ændringer til skolevejen. 

Forslag om at invitere forvaltningsmedlemmer ud for at opleve morgentrafikken omkring skolen  

 

7. Lektier: 

Tilbagemelding fra pædagogisk arrangement for lærerne torsdag d. 6 august (Helene)  

Punktet flyttes til næste gang. 

 

Ekstra punkt:  Dispensation fra faglig fordybelse. 

Punktet drøftedes. Det er for dette skoleår muligt at få dispensation til f.eks. deltagelse i musikskole. 

  

8. Rundtur på skolen: (Lea)  

Nye udearealser, Kridthuset, Sprogværkstedet, tandlæge, forberedelsesrum, pavillioner, .. 

Fin tur med A-nøglen 

 

9. Input til årets temaer/udvalg. 

Fortsat arbejde med fysiske rammer. 

Fortsat arbejde med inklusion  

Fortsat arbejde med principper 

De faste udvalg fortsætter ligeledes 

Opfølgning på arbejdsmiljøet (APV) 

Lektier og faglig fordybelse  

 

10. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

Lektier  

Nyt fra inklusionsudvalget. 

Erfaringer fra forældresamarbejdet 

Budgetopfølgning v. Lis 

 

 

  12. Eventuelt 

Kurser til skolebestyrelserne – ønske om forståelse af skolens budgetter. 

 

 

 


