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Referat af skolebestyrelsesmødet  

 

Tid: den 29. september 2015, kl. 19.00 - 21.00 

Sted: mødelokale 3  

Mødeleder: næstformand Lea Sørensen 

Referent: Lis Friis Winge 

 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt 

Lea Sørensen – Næstformand/forældrevalgt 

Jakob Illeborg Pagter – Forældrevalgt 

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – Forældrevalgt 

Helene Helboe Pedersen – Forældrevalgt  

Kasper Okkels Hansen – Forældrevalgt 

Susanne Benita Clemmensen – Forældrevalgt 

Jens Smith Kjølby – Medarbejderrepræsentant 

Anette Bak Lopéz Fernández - Medarbejderrepræsentant 

Torben Jensen – Skoleleder 

Charlotte Munksgaard Pedersen – Pædagogisk leder, indskoling & mellemtrin 

Leif Braad - SFO- og specialpædagogisk leder 

Lis Friis Winge – Administrativ leder 

Ida Rafn Spangsberg, 9a – Formand for elevrådet 

Halfdan Magnus Stafanson, 8a – Næstformand for elevrådet 

 

Faste udvalg: 

Fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben 

Ansættelsesudvalg: Lea, Ditte 

Inklusion: Ditte, Helene, (Jens Smith Kjølby & SFO-forældreråd) 

Forældreinddragelse: Lea, Ditte 

Lektier: Helene 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

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

Det var et ønske, at de faste udvalg fremgår af referatet. 

3. Meddelelser 

Elevrådet er helt nyt, så de har endnu ikke fået fastlagt, hvad der skal drøftes.  

Der er ansat en ny udskolingsleder 1. oktober 2015, Jasper Staffensen. Jasper er uddannet 

lærer og kommer fra en stilling som afdelingsleder på Center 10.   
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4. Budget  

Det forventede regnskab for 2015 (pr. august) var udsendt som bilag til mødet. Der var 

udarbejdet forklaringer til de bilag, der indsendes til økonomiafdelingen i forbindelse med 

indberetning af forventet regnskab. Der blev givet udtryk for, at det gør det lettere at forstå 

fremlæggelsen af økonomien. Formen er derfor god for den fremtidige budgetgennemgang. 

Det forventes, at undervisningen kommer ud med et akkumuleret overskud på 900.000 kr. Det 

betyder, der bliver brugt 1.2 mio. kr. af det nuværende overskud.  

Et særligt fokus for skolen har været og er fortsat de høje vikarudgifter. De høje vikarudgifter 

skyldes bl.a. efter- og videreuddannelse, afspadsering pga. lejrskoleafvikling svarende til 120 

dage om året mm.  

Fokus på vikarudgifterne betyder bl.a., at der ikke automatisk kommer en vikar på, hvis der er 

to-lærerordning i klassen. Teamet skal selv aftale nødvendigheden af vikardækning. 

Skolebestyrelsen gav udtryk for, at det er vigtigt at fastholde to-lærerordningerne. 

Skolebestyrelsen opfordrer til, at skolen bør undgå, at det bliver en permanent besparelse. Det 

er godt, at der bliver reageret på udgifter, der løber løbsk, men det er en prioritering at der 

skal satses på princippet for to voksne i mange timer. 

Der blev gjort opmærksom på, at skolen skal spare i de kommende år. Fra 330.000 kr. i 2016 

til 1.346.000 kr. i 2019. Det betyder, at skolen er nødt til at agere proaktivt. Det skal vurderes 

om en vikar giver mening. Det er indimellem en opgave og ikke en hjælp at få vikar på – 

derfor kan det være et udmærket sted at have sin opmærksomhed i forhold til besparelse. 

SFO ender højst sandsynligt med et resultat tæt på 0 kr. Fokus i SFO er også på 

vikarudgifterne. Samtidig følger man børnetallet nøje. 

Skolebestyrelsen ønsker kompetenceudvikling til bedre økonomiforståelse. Skolebestyrelsen 

har henvendt sig til Økonomiafdelingen og afventer en tilbagemelding herfra. 

5. Lektier: tilbagemelding fra pædagogisk arrangement for lærerne d. 6. august 2015 

Helene har deltaget i et pædagogisk arrangement med lærerne omkring lektier. Efter oplægget 

gik lærerne i årgangsteamene, og Helene lyttede med. Det kom hurtig til at handle om ”god 

kommunikation”. Der er blevet sat gang i en god proces. Det forventer skolebestyrelsen, at der 

kommer meget godt ud af. Det at kunne bruge kommunikation er et godt værktøj, til at 

begrunde hvorfor de enkelte lærere gør, som de gør.  

Det giver et godt afsæt for det videre arbejde, også i forbindelse med FAF, nu hvor det er 

blevet obligatorisk.  

Elevrådet gav udtryk for, at en del elever synes, det er svært at lave lektier på skolen. Antallet 

af FAF-timer er ikke nok til at dække mængden af lektier. Der bliver ikke givet færre lektier, 

selvom der er kommet FAF-timer, tværtimod. Nogle elever får også ekstra opgaver til FAF. Det 

blev diskuteret, om elevinterview kan indgå i det konkrete arbejde.    
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Der skal et punkt på senere, hvor der skal drøftes Faglig Fordybelse (FAF). Det kunne være 

fint at få en overordnet tilgang til det. Vi er i proces med den opgave, og vi arbejder videre 

med det.  

6. Erfaringer fra forældresamarbejdet  

Arrangementet for forældrerådene den 28. september 2015 blev aflyst, da der kun var fem 

tilmeldte. 

Der tænkes videre i, hvordan et arrangement kan se ud. 

7. Nyt fra inklusionsudvalget  

Det er et ønske, at vi skal få den gode historie frem, f.eks. GIF. Glimt fra hverdagen i form af 

en folder, en film – hverdagens gode historie. Børneinterviews, små citater… Vise 

mangfoldigheden.  

Helene og Ditte kommer med et udspil. Vi skal være klare på, hvad formålet er. Er det internt 

eller er det også eksternt til hjemmesiden? 

8. Nyt princip? 

 Princip for valg af digitale undervisningsmidler 

 ”Skolen vælger fortrinsvis multiplatform eller web-baserede undervisningsmidler” 

 (dermed ingen bindinger for valg af platform, f.eks. Microsoft/Apple/Google). 

 Hjælp til valget af ”Bring your own device” 

Ovennævnte gav anledning til drøftelse om Gammelgaardsskolen skal have et princip. 

Anledningen er bl.a. kommunens og skolens nye tiltag omkring ”Bring your own decvice”.  

Hvad er en computer? Hvad skal forældrene vælge, når de køber en computer til deres børn. 

Hvilken platform bruges på skolen? I efteråret  iværksætter B&U en undersøgelse omkring 

brugen af IT på skolerne.   

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

IT på Gammelgaardsskolen – herunder hvad eleverne arbejder med, og et oplæg fra skolens 

IT-vejleder omkring brugen af IT på Gammelgaardsskolen.  

10. Eventuelt 

Det blev besluttet, at skolebestyrelsen ikke skriver et høringssvar vedr. B&U-politikken og 

vedr. Center 10.  

SFO-forældrerådet afholder igen et arrangement med Peter Mygind. Arrangementet afholdes 

den 19. november 2015.  


