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Referat fra skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  den 21. oktober 2015, kl. 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 

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 M. Pedersen – indskolings- og mellemtrinsleder 

Jasper Staffensen – udskolingsleder 

Ida Rafn Spangsberg - formand for elevrådet 

Halfdan Magnus Stefansson - næstformand for elevrådet 

 

Afbud: 

 

Faste udvalg: 

fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben 

ansættelsesudvalg: Lea, Ditte 

inklusion: Ditte, Helene ( Jens Kjølby, SFO-forældreråd) 

forældreinddragelse: Lea, Ditte 

Lektier: Helene 

 

(kl. 19.00)  1. Godkendelse af dagsordenen 

OK 

 

(kl. 19.03)  2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste 

bestyrelsesmøde 

 (Bilag 1) 

OK 

 

(kl. 19.05)  3. Meddelelser 

   Dygtiggørelse af skolebestyrelsen:  

 Møde med Anja Farver Boll fra B&U: om skolens budget 
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 mandag d. 16. november kl. 19. 

 Mødelokale 3 på Gammelgaardsskolen. 

 Udgangspunktet er den form for budgetudlægning Lis anvendte ved sidste møde. 

Vær opmærksom på Gammelgaardsskolens bygningssituation, når I udfylder 

brugertilfredshedsundersøgelsen. 

 

(kl. 19.10)  4. IT på Gammelgaardsskolen (Pædagogisk IT-vejleder Michael                  

Andresen)  

Præsentation af Michael. ”De 32”, Kommunal IT vejleder. 

 

Michael er, som en af ”DE 32” (kommunalt frikøbte IT-ressourcepersoner), der 

arbejder med praksisnær it-undervisning, frikøbt en dag om ugen. De 32 arbejder 

bl.a. med Google-aps for education, Skoletube, maker-teknologier (fra MIT) 

vejledning m.m. 

 

 Rammer sat af Aarhus Kommune: F.eks.: Bring Your Own Device. 

Valg af platforme/devices og valg af IT-læringsmidler. Kommunen har en 

IT-strategi, og skolen kan lave en handleplan derudfra. Google-aps for education 

og Skoletube er kommunale fælleskøb. De er tilgængelige online og kan bruges af 

alle devices.  

Vi kan ikke spå om kommunens tanker om 3 år, så vi kan ikke entydigt råde om 

forældrenes køb. Aarhus Kommunes prioriteringer i indkøb er ikke afhængige af 

særlige devices. 

Forslag om, at elever kan låne computeren med hjem fra skolen (Torben 

undersøger muligheden). 

Eleverne mener, at computere generelt er det optimale – macbooks er lidt 

sværere at håndtere end Microsoft computere.  

Lærerne ser det ikke som problematisk, at eleverne sidder med forskellige 

devices.  

Valg gjort på Gammelgaardsskolen.  

7.-9. kl. er stort set selvforsynende med bærbare. Pt. er der 27 elever på 7. - 9. 

årgang, der låner af skolen. Disse computere står fast i klassen. 

 

(kl. 19.50)  8. Ny i ledelsesgruppen: Jasper Staffensen 

 Præsentation 

Jasper er 36 år, har selv været elev på Gammelgaardsskolen. Han er 

læreruddannet og endvidere uddannet rytmisk pianist. Jasper har undervist samt 

fungeret som afdelingsleder på Center 10. Jasper er tiltrådt stillingen som 

udskolingsleder på Gammelgaardsskolen pr. 1. oktober 2015.  
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(kl. 20.05)  5. Høringssvar: Besparelser i Børn & Unge (Torben) 

 Udvalg nedsættes til skrivelse af høringssvar. Deadline 18. december.  

Besparelserne bliver i 2016 på 332.000 kr., i 2017 859.000 kr. stigende til 

1.353.000 kr. i 2018. 

Der er stadig fokus på tidlig og forebyggende indsats, men dette vil blive svært at 

bibeholde med besparelsen.  

Det skal understreges i høringssvaret, at det vil betyde nedskæring på de 

indsatser, der har effekt mht. tidlig og forebyggende indsatser. 

Høringssvaret skrives af Andreas, Benita og Torben.  

 

(kl. 20.15)  6. Nyt fra udvalgene 

 Inklusionsudvalget: bilag til pjecen.  

Det foreslås, at der formuleres tre klare mål på, hvad vi præcist vil med pjecen. 

Pjecen skal afmystificere begrebet ”inklusion” og brede begrebet ud, så det 

forstås som ”plads til alle”.  

Det er vigtigt, at pjecen tegner et billede af, hvad inklusion på Gammel-

gaardsskolen er. Rekruttering af forældre og elever til interviews overdrages til 

LBR. 

 

(kl. 20.35)  7. Timefordelingsplan: Tysk/Fransk fra 2016/17 og frem. (Torben) 

 Rammer givet af folkeskoleloven: 

 § 5. Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og 

omfatter for alle elever: 

1.e) Tysk eller fransk på 5.-9. klassetrin, jf. dog stk. 3. Hver skole skal 

udbyde tysk og kan udbyde fransk.  

Bestyrelsen bedes overveje om skolen fremadrettet kun skal udbyde tysk på 5. 

årgang og fransk som valgfag på 7. årgang. Konsekvensen bliver, at alle skal 

have tysk fra 5. kl. og ikke kan vælge fransk før i 7. kl. Fransk som valgfag giver 

mulighed for at eleverne kan gå til afgangseksamen i det, men det bliver ikke på 

samme niveau, som hvis man har haft det siden 5. kl.   

 Det fremføres som positivt, at fransk kan vælges i 5. kl. på Gammelgaardsskolen.

 Økonomien: Det koster omkring 250.000 kr. at udbyde fransk i 5. kl. 

 Sprog kan evt. bruges i toningen af udskolingen.  

 Parallellægning af tysk/fransk giver begrænsninger i skemaet.  

 Punktet tages op igen – Torben og Jasper arbejder videre med det. 

 

(kl. 20.45)  9. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

 26. november: Behandling af kvalitetsrapporten. 

 14. december: Godkendelse af  skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapporten. 

     Godkendelse af høringssvar til besparelser i Børn og Unge. 

     Godkendelse af timefordelingsplan. 
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     APV resultater. 

 

(kl. 20.55)  10. Eventuelt 

Elevrådet: Der ytres ønske om mere svømning og dermed flere lærere med 

livreddereksamen. 

 

 

 

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder →  Bestyrelsesreferater -> 2015 →  

 150929 Referat af skolebestyrelsesmødet. 

 

 

 

Referent: Charlotte Munksgaard Pedersen 

 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/

