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Referat fra skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 31. marts 2016, 16.30 - 19.00 

Sted: Restaurant FRÜDno16, Europaplads 16, 8000 Århus C  

Efterfølgende spisning:  kl. 19.00 - ??? 

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 

 

Ida Rafn Spangsberg - Formand for elevrådet 

Halfdan Magnus Stefansson - Næstformand for elevrådet  

 

Afbud: 

Kasper Okkels Hansen 

Halfdan Magnus Stefansson 

 

Faste udvalg: 

fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben 

ansættelsesudvalg: Lea, Ditte 

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

forældreinddragelse: Lea, Ditte 

Lektier: Helene 

Elevråd: Ida, Halfdan 
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  1. Godkendelse af dagsordenen 

 Godkendt  

 

   2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste 

bestyrelsesmøde 

 (Bilag 1) 

 Godkendt 

 

3. Meddelelser 

 Skrivelse fra Århus Statsgymnasium, som er kede af nedlæggelsen af 

fransk fra 5. kl. på Gammelgaardsskolen. De vil gerne, at vi tager det op i 

bestyrelsen igen.  

TJE: Vi er i fuld gang med fagfordelingen, så det er vigtigt at vi holder fast 

i den beslutning, der er taget. 

Lea: Vigtigt at kommunikationen omkring fransk og mulighederne for at få 

et F-niveau er tydelig og forståelig (sættes på dagsordenen næste gang 

som et formidlingspunkt)) 

 Elevrådet: er i gang med at evaluere skolefesten  

      

4. info : Synlig Læring (Jasper, Charlotte) 

Tanker og indhold omkring arbejdet med synlig læring blev fremlagt. Der sættes 

fokus på feedback-kultur med procesorienteret undervisning samt Den gode time, 

hvor læringsmiljø og klasserumsledelse er i højsædet. Herefter diskussion i 

bestyrelsen omkring begrebet synlig og usynlig læring. Den pædagogiske ledelse 

vil understøtte arbejdet sammen med medarbejderne ved bl.a. at ændre i 

mødevilkårene, så mulighederne for at mødes, videndele og give feedback fra 

kollega til kollega øges. Konverteringen af UUL til to-voksne i fagtimer, vil 

ligeledes give mulighed for at planlægge, se hinanden undervise og evaluere i 

fællesskab. Derudover vil JAS og CMP have særligt øje på de to fokuspunkter i 

forbindelse med deres observation af undervisning, og sparringen der efterfølger. 

 

   

5. beslutningspunkt : Understøttende undervisning, 

lektionsfordelingsplan i udskolingen (Jasper)  

Folkeskoleloven giver udskolingen mulighed for at konvertere understøttende 

undervisning til to-voksen fagfaglige lektioner, dog skal der ansøges klassevis. 

Skolen ønsker at konvertere to af de tre UUL-lektioner, som skal anvendes til øget 

mulighed for faglig differentiering, bedre mulighed for fokus på trivselssamtaler, 

feedback på flere niveauer, elevsamtaler/elevplanen, med eleven som central 

aktør i den digitale elevplan. 
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Lærerne har et udtalt ønske om, at konverteringen godkendes af bestyrelsen, da 

det vil give muligheder for at se hinanden på gulvet og udvikle undervisning 

sammen (jvf. punkt 4 omkring synlig læring) 

Der skal være opmærksomhed på anvendelsen af to-lærerlektionerne – det må 

ikke være en spare-øvelse. 

Elevperspektiv er, at det er godt med lektioner, hvor der er to voksne på. 

En ide at få nogle differentierede argumenter ind i ansøgningen for hver enkelt 

klasse. 

Mulighed for at dele klassen i to med en lærer pr. hold. 

Ønske om at gå efter synergieffekten, hvor en og en giver tre. 

Bestyrelsen godkender forslaget. 

 

 

6.  Fysiske Rammer (Bilag 2)  

 Afholdt møde med B&U planlægning. d. 7/3 2016 

 Møde med borgmesterens afdeling d. 31/3 2016 kl. 12-13 

Gammelgaardsskolen opleves af såvel B&U-plan, som borgmesterens afdeling, 

som en undtagelse i forhold til elevprognoserne, som tildelingen af ressourcer til 

de fysiske rammer bygger på  

Gammelgaardsskolen har bedt Karina Degn om, at gå til sin chef og forhøre sig 

om hvorvidt man vil overveje at ændre på dette. 

Hvis vi ikke kan betragtes som en undtagelse, må vi afvente høringsfasen. 

Vi kan evt. få en byrådspolitiker til at stille et 10-dages spørgsmål: Hvad vil man 

gøre med en skole, der ikke passer ind i statistikken. 

 

7. Regnskabsaflæggelse (Lis) (bilag 3) 

 Vi kommer ud med en bedre økonomi end forventet – overskud på 500.000 

 Se bemærkninger til regnskabet i bilaget  

Andreas: Det er fint med et overskud, men lige så fint, hvis pengene i stedet går 

til eleverne 

SFO: forbrugt 125.000 af overskuddet, men havde forventet at bruge det hele. 

Der har været medarbejdere som er flyttet,  hvis stilling ikke er blevet genbesat, 

- derfor er der overskud. 

 

8. Valg til skolebestyrelsen. 

 Helene, Ditte og Lea's pladser er på valg. 

 Godkendelse af tids og handleplan. (bilag 4) 

Tids og handleplanen godkendes.  

Tidsplanen lægges på forældreintra 

Suppleanterne er ligeledes på valg. 

Helene regner ikke med at genopstille 

Ditte og Lea melder tilbage inden d. 11. april. 
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9. Godkendelse af høringssvar om besparelser 

mulig nedlæggelse af SFO i 4. klasse (bilag 5) 

Bestyrelsen beslutter at fjerne det sidste afsnit i høringssvaret.. 

SFO savner fokus i høringssvaret, på de kvaliteter 4 kl. mister, i forhold til det 

fritidstilbud de har nu. Normering i SFO er 26 børn pr. voksen, i klubben er det 

over 40 pr. voksen. LBR skriver et par linjer vedr. SFO-delen, som sættes ind i 

høringssvaret. 

SFO´s forældre skriver deres eget høringssvar – bedre med flere høringssvar end 

et fælles. 

Opfordring til at forældreråd i klasserne giver deres holdning til kende.   

Bestyrelsen sender en besked på forældreintra, som opfordrer til dette sammen 

med høringssvaret som bilag. 

Benita laver teksten til skolens samlede forældregruppe (udkast som til 2.A) 

 

Andreas sender det hele ud til alle forældrene på intra – deadline på søndag. 

 

 

9. Inklusion  (Ditte, Helene)  

Oplæg i mail ”Inklusionspjece” rundsendt d. 21 marts. 2016 samt bilag, 

der også  er at finde her: (bilag 6) 

 Udvalget ønsker bestyrelsens input til pjecen. 

 Layoutmæssig ønskes en understregning af indbliks-intensionen 

 Tovshøjskolen nævnes ved navn – burde nok fjernes 

Der mangler en fakta-boks om GIF – Hvordan tænker vi inklusion på skolen og 

hvordan arbejder vi med det – hvilken form for støtte tilbydes 

 Evt. interview med Nanna 

 Udvalgets mål er bl.a. at slå et slag for åbenhed og give stof til eftertanke  

 Narrativerne er vigtige at holde fast i. 

Det diskuteres, hvordan vi forholder os til passager i pjecen, som ytrer 

forældreutilfredshed med ledelsen. 

 

Pjecen skal sættes på dagsordenen igen med fokus på form.  

For hvis skyld laver vi pjecen? 

Udvalget arbejder videre ind til næste møde med de input bestyrelsen gav. 
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10. Punkter til næste bestyrelsesmøde d. 2. maj 

 Lektier 

 Formidlingspunkt: Kommunikationen omkring fransk og mulighederne for 

at få et F-niveau skal være tydelig og forståelig. 

 Inklusionspjecen (form) 

 Budget 

 

11. Eventuelt 

        Intet 

 

 

 

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder →  Bestyrelsesreferater -> 2016 →  

 160224 Referat af skolebestyrelsesmødet 

Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra →  Skolebestyrelsen → 

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Fysiske Rammer →  

Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra →  Skolebestyrelsen → 

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Budget og Regnskab → 160331 

Bilag 4: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra →  Skolebestyrelsen → 

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Valg til skolebestyrelse →  

Bilag 5: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra →  Skolebestyrelsen → 

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Høringssvar → 2016 →  

Bilag 6: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra →  Skolebestyrelsen → 

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Inklussionsudvalg →  Gammelgaardsskolens Inkluderende 

   Fællesskaber – tekstudkast til pjece 21032016.docx  

http://www.gammelgaardsskolen.dk/
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