Referat fra skolebestyrelsesmødet

Tid: d. 26. november 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
Helene Helboe Pedersen– forældrevalgt
Kasper Okkels Hansen – forældrevalgt
Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt
Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant
Anette Bak Lopéz Fernández - Medarbejder repræsentant
Torben Jensen – skoleleder
Charlotte M. Pedersen – indskolings og mellemtrinsleder
Jasper Staffensen – udskolingsleder
(Leif Braad – SFO-leder)
(Lis Friis Winge – administrativ leder)
Formand for elevrådet …..
Næstformand for elevrådet …..
Afbud:
Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen
Faste udvalg:
fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben
ansættelsesudvalg: Lea, Ditte
inklusion: Ditte, Helene, ( Jens Kjølby, SFO-forældreråd)
forældreindragelse: Lea, Ditte
Lektier: Helene

(kl. 19.00) 1. Godkendelse af dagsordenen

Tysk/fransk indgår som en del af pkt. 9.
Elevrådet sættes fast på som en del af punktet nyt fra udvalgene.
(kl. 19.03) 2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Godkendt
(kl. 19.05) 3. Meddelelser
Folder om AKT-arbejde, samt Aktiv Åby uddeles.
Sidstnævnte forholder vi os til bl.a. i kvalitetsrapporten.
Elevrådet: Undrer sig over, at udgangstilladelsen er fjernet. Den ønskes tilbage. TJE
meddeler at den ikke kommer tilbage, da det vurderes at undervisningen forringes ved
at elever går til købmanden og køber ”sukker”. Når elever tages i at forlade skolen er
der en konsekvens, så vi tager overtrædelse alvorligt.
Elevrådsrepræsentanterne rådes til at komme tilbage med argumenter for hvad de vil
bruge udgang til.
Elevrådet kunne også prøve at kvalificere udvalget i skoleboden.
Forældreinformation i julebrevet.
TJE/JAS mødes med elevråd eller kommer ud i klasserne.
Ønske om at skoleboden kan tage imod mobile pay.

(kl. 19.10) 4. Kvalitetsrapporten (Lea)
- forløbelig udkast foreligger
- udvalg til skolebestyrelsens kommentarer til rapporten, som
behandles på skolebestyrelsesmødet d. 16 december.
Endeligt input har deadline d. 18 december.
Forældretilfredshedsundersøgelse færdig ca. 4. december.
D. 29. Nov. Kommer brugertilfredshedsundersøgelsen (forældrebesvarelse) som
indgår i den endelige version af kvalitetsrapporten.
Gruppediskussion – tilbagemelding
Gr.1.
Tilfredshed med karaktergennemsnittet.
Der er mange som er glade for at gå i skole og som har venner
Obs på bygningerne – fortsæt presset eksternt
Matematik 3. Kl. er gået lidt tilbage (intern opmærksomhed)
Den socioøkonomiske faktor og manglende progression skal vi holde øje med
(intern opmærksomhed)
Gr. 2.
Opmærksomhedspunkter:
Elevmedbestemmelse i 9. Kl.
Bevægelse i overbygningen.
Gr. 3
Generel statistisk usikkerhed.

Vi er ikke gode nok til at hæve den nederste ¼ del.
Sikre at udskolingen fastholder engagementet gennem hele skoleforløbet.
Kompetencedækningen – planlægges til mindst mulig gene for undervisningen
Forventning om forbedring af arbejdsmiljøet når APV-resultatet kommer.
Fortsat fokus på bygninger.
Lea, Andreas og Kasper arbejder videre.

(kl. 19.50) 5. Konfirmationsforberedelse.
Mulighed for at få dispensation for at give lov til at
lægge konfirmationsforberedelse i den understøttende undervisning.
Ansøgning senest 30. november til kommunen.
Grundet den lange skoledag foreslår skolens FU, at en af de understøttende
undervisningslektioner konverteres til konfirmationsforberedelse. De der ikke skal til
konfirmationsforberedelse bliver tilbage og har understøttende undervisning.
Kommunikationen er vigtig i forhold til at melde en beslutning ud til forældrene.
Skolen sender en ansøgning til kommunen.
Bestyrelsen vil gerne være med på banen i forhold til kommunikationen til forældrene.
(kl. 20.10) 6. Høringssvar: Besparelser i Børn & Unge (Andreas)
- minus grønthøster
- lønbesparelser går ud over forebyggende indsats
- politikere: peg på områder der ikke skal laves/udføres længere
- der er ydelser centralt i B&U vi ikke benytter, da vi løfter opgaven selv
allerede.
- Bevar centrale indkøb af IT læringsmidler
Deadline 18. december.
Inden næste møde vil der komme et konkret sparekatalog, som vi kan forholde os til
og give høringssvar på.
Punktet føres videre til næste gang.

(kl. 20.20) 7. Nyt fra udvalgene
Inklusion:
Ditte og Helene har lavet interviewguiden færdig.
Der er fundet elever/forældre til interviewene.
Udvalget arbejder videre
(kl. 20.30) 8. Opsamling/evaluering af temamødet omkring økonomistyring
Budgetværktøjet og kriterierne for tildeling af midler blev præsenteret.
Synliggørelse af hvad vi har at operere med som bestyrelse i forhold til budgettet.
Slidesene gemmes til næste gang budgettet er på dagsordenen.

(kl, 20.50) 9. Punkter til næste bestyrelsesmøde d. 14. december:
Godkendelse af: skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapporten.
Godkendelse af høringssvar til besparelser i Børn og Unge.
Godkendelse af timefordelingsplan.
Tysk/fransk
(kl. 20.55) 10. Rammesætning af tysk/fransk
Der er 14 skoler som tilbyder fransk fra 5. Kl. i Århus Kommune i forskellige
sammenhænge.
Skemateknisk og økonomisk har det stor betydning om vi udbyder begge fag eller
udelukkende tysk.
11. Eventuelt
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2015 →
150824 Referat af skolebestyrelsesmødet

