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Referat af skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 24. februar 2016, 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 

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 

 

Ida Rafn Spangsberg - Formand for elevrådet 

Halfdan Magnus Stefansson - Næstformand for elevrådet  

 

Afbud: 

Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt 

 

Faste udvalg: 

Fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben 

Ansættelsesudvalg: Lea, Ditte 

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

Forældreindragelse: Lea, Ditte 

Lektier: Helene 

Elevråd: Ida, Halfdan 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. 

 

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

Godkendt. 
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3. Meddelelser 

Næste skolebestyrelsesmøde afholdes d. 31. marts kl. 16.30 – 18.30.  

Inklusionsudvalget: Indsamling af de sidste interviews er i gang. Der skrives små tekster af 

disse som fremlægges på bestyrelsesmødet efter påske ( d.31. marts), hvor der ønskes input 

til brochuren – billeder og opsætning. 

Lektier: Lene og Jens har fulgt op på lektiepunktet fra lærermødet i august. Oplægget til en 

retningslinje fremlægges på næste lærermøde, og derefter sendes det til godkendelse i 

bestyrelsen evt. på martsmødet. Helene orienteres. 

Elevrådet: intet nyt. 

  

4. Timefordelingsplan (Torben) 

Oplæg omkring understøttende undervisning veksles til tolærerordning i indskolingen. 

Fremlagt og besluttet med fokus på at få kvaliteten og pædagogiske argumenter ind i 

formålet. 

 

5. Årlig vurdering af evt. klassesammenlægning på kommende 4, 7. og 9. årgang. 

Kommende 4. årg og kommende 7. årg, finder ikke det er det rette tidspunkt at foretage 

klassesammenlægning, idet der er ofte er lærerskift mm. Det blev drøftet, om det er de rigtige 

årgange vi kigger på, men det væsentlige i retningslinjen er den pædagogisk samtale omkring, 

hvordan samspillet er i klasserne. Vi skal på et senere tidspunkt tale om toning i udskolingen. 

Retningslinjen bør i højere grad lægge op til, at det skal være det en pædagogisk vægtning.  

 

Der bliver ikke foretaget klassesammenlægning til skoleåret 2016/17. 

 

6. Fysiske rammer (Andreas) 

- strategi på området 

- muligt samarbejde med Skåde Skole 

- kommende møde med B&U Byg og Plan 

 

Der har været kontakt til bestyrelsesformanden for Skåde skole. Statistik kontor har udtalt, at 

Gammelgaardsskolen og Skåde skole falder udenfor den normale statistik.  

 

I statikken blot 1 år frem rammer man 13 elever færre end det faktiske tal. Der er noget galt 

med modellen, hvilket betyder at fejlen akkumulerer. Gammelgaardsskolen har kæmpet med 

pladsproblemer igennem de sidste mange år. Det er 100 % sikkert, at vi i skoleåret 2016/17 

igen får 5 x 24 elever til næste års børnehaveklasser.  
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Når der er 75 % belægning, skal vi have et ekstra faglokale. Kan vi have et øget fokus på 

valgfag? Øget fokus på ”udsyn” til ungdomsuddannelserne? Erhvervsskoler, Naturvidenskab, 

Sløjd, innovation etc. har stort fokus liges nu. Vi har en dejlig skole, men vi har behov for 

mere plads. Ny skole, ny undervisningsform, hvad med et auditorium? Vi ønsker mere plads til 

bevægelse og bedre fysiske rammer. Toning i udskolingen kan være opdrejningspunktet. 

 

Åbyhøj har i mange år ønsket en hal. Kan man tænke en sportshal mere ind i Åbyhøj? Der er 

sportsklubber, der gerne vil have to haller. Kan vi skabe et samarbejde med sportsklubberne? 

Gymnastikforeningen kan være en mulighed.  

 

Mandag den 7. marts mødes byggeudvalget igen med B&U.  

Strategien for det videre arbejde med de fysiske rammer vil være, at have tæt kontakt til både 

embedsværket og politikkerne. Faktum er, at vi ikke har plads nok. Forældrene har 

tilkendegivet i kvalitetsrapporten, at de er særdeles utilfredse med de fysiske rammer. Alt er 

andet er positivt i kvalitetsrapporten.  

 

Vi skal have en tretrins raket, og sideløbende er det et ønske at få Børn og Unge rådmanden 

inviteret til et åbent møde. Et åbent hus efter sommerferien blev foreslået.  

 

7. Orienteringspunkt: Synlig læring (Torben) 

Punktet flyttes til næste møde. Der afsættes 15 min. Til punktet. 

 

8. Besparelser 

- høringssvar til sparerunde 2: omlægning af SFO 4-klasse til klub. 

Det nye udspil for 4. kl. betyder, at eleverne i 4. kl. ikke længere vil være omfattet af 

pasningsgaranti, hvilket bl.a. betyder at der ikke være morgenåbning for eleverne, og at der 

ikke vil være pasning i sommerferien.  

Hvis 4.kl. forsvinder væk fra SFO, betyder det, at det gode samarbejde imellem pædagoger og 

lærere forsvinder fra en hel årgang. Det er en sårbar alder for eleverne. 

Vi foreslår, at besparelsen skal ligge i, at børnehaverne starter 15. maj i SFO. Altså at 

besparelsesforslaget ”rulles” tilbage. Det vil være så ærgerligt, hvis 3.-4. klasses eleverne ikke 

kan komme i Bøgen, som er et super tilbud til eleverne.  

Hvis det er scenariet – at man lukker SFO i 4.kl, så ønsker vi at pege på, at klubben kommer 

under skolens regi. Vi har en pædagogik, der understøtter undervisningen i 4. kl, den del 

falder bort, når eleverne kommer i klub. Vi er ekstra udfordret fordi klubben ikke ligger lokalt 

på skolen. Kan man bruge ”stordriftsfordelen” ved at få klubben under SFO – altså samme 

ledelse 0-18 års perspektiv? 

Ledelsen og MED-udvalg kommer med et udkast til et høringssvar. Andreas og Jakob er med 

som læsere. 
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9. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

OBS: Mødetidspunkt fra kl. 16.30 – 18.30.  

Synlig læring 15 min 

Inklusion 1½ timer 

Fysiske rammer 

Årshjul 

 

Maj møde: Lektier 

 

10. Eventuelt 

Vi er i øjeblikket i gang med at gennemgå skolens hjemmeside med henblik på at få den 

opdateret. Kasper kan bruges som sparringspartner. 


