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Referat fra skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 2 maj 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 

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: 

  

 

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 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

     Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste 

bestyrelsesmøde 

 (Bilag 1) 

     Godkendt. 

   

       

 

3. Meddelelser 

 Status på supplerende skolebestyrelsesvalg. 

Lea ønsker genvalg 

Ditte og Helene ønsker ikke genvalg – så der er to ledige pladser i bestyrelsen. 

Deadline for tilmelding på onsdag – En enkelt forælder har meldt sig på banen 

Bestyrelsen opfordres til at tænke over evt. egnede, som kan kontaktes inden 

deadline på onsdag 

Når deadline er udløbet sender TJE en reminder ud 

  

Tilmelding til dialogmøde mandag d. 9. maj til Torben 

    

      

4. Formidlingspunkt: Kommunikation omkring fransk og mulighederne for 

at opnå  F-niveau via valgfag i lighed med den tidligere mulighed for 

fransk fra. 5 klasse.  

Baggrund: Vi har modtaget brev fra Århus Statsgymnasium der beklager 

at fransk ikke længere kan vælges som 3. sprog. (Bilag 2) (Jasper) 

Forslag om at lave et samarbejde med Århus Statsgymnasium i forhold til en 

toning af udskolingen f.eks. med fransk som 3. fortsættersprog. 

Vigtigt at der informeres tydeligt omkring valg og tilvalg i forhold til fransk. 

Teksten til hjemmesiden og forældrebrevet på 5. årg. skal indeholde fakta vedr. 

fransk på F-niveau fra 7. kl. og heraf mulighed for også at kunne gå på gymnasiet 

med fransk som fortsættersprog. Der kunne derudover indsættes en 

oversigtsmodel/tegning over sprogtilvalg og niveauer på de forskellige trin. 

OBS ligeledes i valgfagsfolderen. 

  

5. Retningslinjer for lektier (bilag 3) (Charlotte, Jens) 

 Understøttelse af kommende princip for lektier (bilag 4) 

 Princippet for lektier tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 Å-teamene skal kommunikere omkring lektier, så holdninger til lektier i teamene  

begrundes. 

 Jakob: Kan årgangsteam ændre retning fra år til år – og bør det ensrettes? 
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 Andreas ønsker at princippet for lektier ikke handler om andet end lektier. 

 Godt at få et fælles sprog omkring lektier 

 Gå efter best practice – videndeling  

  

Retningslinjen passer fint til princippet og det er godt at få opdelt lektier i en 

skole og en hjem-del. 

 Mulighed for at sætte det på dagsordenen også på en skole/hjemsamtale 

 ”Eksempler på lektier” ændres til ”Lektier” 

Det skal ikke være op til forældrene på et forældremøde at diskutere hvordan 

lektier opfattes og eksekveres.  

Helene vil rette princippet til i forhold til de kommentarer der er kommet frem. 

Jens og CMP retter retningslinjen til med de kommentarer der er givet. 

Retningslinjerne for lektier gøres tilgængelig for forældre på hjemmesiden. 

 

 

6. Fysiske rammer. 

 Høringsvar til disponering af RULL midler 2016-19. Deadline 6. maj 

Indstilling til byrådet med bla.  Permanente lokaler frem for pavilionner 

på Gammelgardsskolen. Håndværk og design og indflytning af klub (5-6 

klasse) (bilag 5) 

Høringssvaret skal indledes med det positive i, at vi tilgodeses. Hvis vi skal gå 

videre i høringssvaret skal vi være meget konkrete i forhold til hvad vi ønsker ud 

over det der er beskrevet. 

Det skal fremgå at vi ønsker en hurtig igangsættelse, da L.F. Vej rykkes ind på 

skolen i 2017. 

Høringssvaret skrives af Benita, og sender til byggeudvalget. 

  

 

7. Inklusionspjecen. Nyt revideret oplæg. Feedback på struktur og 

indhold.  

 (Ditte, Helene) (bilag 6) 

 

 Helene har rettet til i forhold til de kommentarer der kom på sidste møde. 

 Der ønskes kommentarer på indholdet – er det dette udkast vi kan billige? 

 Kommentarer: 

 Vi er tættere på det vi ønskede med det reviderede udkast. 

 Der står rigtig meget 

 Hvem er det vi inkluderer ud over de elever der har en diagnose. 

 Hvem er det vi skriver til? 

Vigtigt at det er langtidsholdbart –  det er i den forbindelse  ikke vigtigt om folk er 

anonyme eller står med navn. 
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Forslag: punktet sættes på næste mødes dagsorden – Lea sender nogle 

refleksions-spørgsmål ud, så vi gruppevis kan efterbehandle pjecen.  

Direkte link sættes ind i dagsordenen. 

 

8. Lukket Orienteringspunkt (Torben) 

Der laves en klassesammenlægning på 7. årg. – kommende 8. årg. Det vil betyde 

tre klasser på 27, 26 og 26 elever. Sammenlægningen er begrundet i økonomi. 

En klasse deles ud på de tre andre. Dette skal kommunikeres ud på forhånd.  

Børn og forældre informeres mandag d. 9. maj. 

Vigtigt at der ikke lægges op til diskussion på et informationsmøde, hvis man 

alligevel ikke har mulighed for at påvirke beslutningen. 

 

9. Budget (bilag 7) 

 Lis fremlagde budgettet ud fra bilagene. 

 Ønske om at det reelle forbrug fra året før fremgår af budgettet 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at de ønsker at pengene skal gå til eleverne og 

ikke stå på en bankbog. 

TJE påpeger at det stadig er vigtigt med en buffer. 

 

 

10. Punkter til næste møde 

 - Beslutningspunkt: Princip for Lektier 

 Inklusionspjece – version 4 m. læseguide 

 Revideret trivsels og moppepolitik 

 Konvertering fra UUL til to-voksne i udskolingen 

 Årsberetning fra Andreas 

  

  

11. Eventuelt 

 

 

 

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

 160331 Referat af skolebestyrelsesmødet 

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

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter →  Diverse → 160331 Brev fra Århus Statsgymnasium 

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

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Lektier →  (mangler)... 

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

skolebestyrelsens 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/
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  interne dokumenter → Lektier → Udkast til Princip for lektier Marts 2015 

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

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Høringssvar → 160502_rull_høringssvar_udkast 

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

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Inklusionsudvalg →  Gammelgaardsskolens Inkluderende 

 Fællesskaber_v 3 

Bilag 7: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra →  Skolebestyrelsen → 

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Budget og Regnskab →  160502 (mangler) 

 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/

