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Dagsorden til skolebestyrelsesmødet   

  
Tid:  d. 7. juni 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  

  

Formand for elevrådet 

Næstformand for elevrådet   

  

Afbud: Anette Lopez, elevrådsrepræsentanterne  

   

  

Faste udvalg: fysiske rammer: Benita, Andreas, 

Torben ansættelsesudvalg: Lea, Ditte inklusion: Ditte, 

Helene, (Jens Kjølby, SFO-forældreråd) 

forældreindragelse: Lea, Ditte Lektier: Helene Elevråd:   
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1. Godkendelse af dagsordenen. Ok 

  

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

  (Bilag 1) Ok 

  

3. Meddelelser  

  Info fra deltagelse i B&Us diaglogmøde med rådmanden. (Jakob)  

• Rådmanden fortalte om visionerne bag Børne og Ungepolitikken. Derefter workshops 

v. Skolebestyrelser i Århus. Områderne sad sammen med fokus på tidlig og 

forebyggende indsats. Diskussionen ved bordene var fin. Talen faldt bl.a. på 

dilemmaet mellem politikken og besparelserne.  

• Hvis RULL-midlerne frigives til det vi forventer for Gammelgaardsskolen, vil det være 

godt at få klubben ind på skolen så hurtigt som muligt, evt. m. 4. klasserne som 

første børne/ungegruppe. Dette er klubben selv indstillet på. En mulighed kan være at 

få Bünyamin Simsek ud på skolen og påvirke tempoet den vej.  

Andreas og TJE inviterer til et møde med byggeudvalget og Bünyamin. 

     

4. Formandens beretning (Andreas)  

Andreas fremlagde de områder bestyrelsen har arbejdet med i løbet af dette skoleår. 

Beretningen skrives i prosaform og lægges ud til forældrene. 

Kommentarer: kvalitetssamtalen: der ønskes en tak rettet mod forældrene og deres svar i 

forhold til kvalitetsrapporten.  

Det skal tilføjes, at hele indskolingen konverterer UUL-lektioner til to-

voksenundervisningslektioner. 

Det foreslås desuden, at beretningen nævner en invitation til rådmanden efter sommerferien. 

 

5. Beslutningspunkt: Princip for lektier  

 Godkendelse af princip. (bilag 2)   

 Tjek at retningslinjer følger princippet (bilag 3)  

Princippet godtages med den klausul, at 

denne passus fra det oprindelige princip 

skrives ind igen: Retningslinjerne beskriver 

Gammelgaardsskolens grundlæggende tilgang 

til lektier og sikrer en fælles forståelse af lektier 

på tværs af klasser og årgange. 

 

Princippet blev rettet til på mødet og vedtaget. 

 

Ordet omfang tolkes ikke som et antal sider eller et antal stile, men som en del af den fælles 

retning årgangsteamene sikrer, ved at lægge sig op ad elevernes nærmeste udviklingszone. 
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Princippet lægges på hjemmesiden under principper – retningslinjen lægges ligeledes på 

hjemmesiden som et link fra princippet. 

 

 

6. Revidering af principper: Trivselspolitik, Princip for elevtrivsel og forebyggelse af  

 mobning. (bilag4). Bilaget har karakter af en retningslinje og ikke et princip. Vi har   

 et ”Princip for samværsregler” fra 2009 som overlapper området.  

 Ønskes: opstart af en arbejdsgruppe  

Princip for trivsel og forebyggelse af mobning skal udarbejdes af skolebestyrelsen. 

Det princip, der ligger på hjemmesiden skal ændres til en politik, og linjen vedr. vedtagelse i 

diverse udvalg skal fjernes. 

Udvalg nedsættes på kommende bestyrelsesmøde. 

 

7. Orienteringspunkt: Konvertering fra UUL til to-voksen undervisning i udskolingen 

(Jasper) Jasper udleverede skabelonerne for udskolingsklassernes begrundelser. 

Konverteringen evalueres næste forår. Konverteringerne gælder kun for et år ad gangen. 

 

8. Orientering: Skolebestyrelsesvalg (Torben)  

Den nye skolebestyrelse kom efter 

fredsvalget 9. maj 2016 til at se således 

ud: 

Skolebestyrelsesmedlemmer 

Lea Sørensen valgt for fire år, børn i 5.d, 8.d 

Marie-Louise Christensen valgt for fire år, børn i 3.c, 4.a 

Rikke Schou-Hansen valgt for fire år, børn i 4.d, 7.a 

Andreas Bach Aaen - to år tilbage, børn i 0.a, 2.a, 4.a, 6.a 

Kasper Okkels Hansen - to år tilbage, børn i 2.d, 5.d 

Jakob Illerup Pagter - to år tilbage, børn i 2.d, 6.d, 8.d 

Benita Clemmensen- to år tilbage, barn i 3.a 

Suppleanter 

Ditte Nørtoft Nielsen. Valgt for to år, barn i 4.a 

Lene Van der Raad. Valgt for to år, børn i 2.d, 4.d, 9.d 

 

Suppleanternes rolle skal drøftes, når den nye bestyrelse konstitueres.  

 

9. Inklusionspjece rev. 4 (bilag 5) med læseguide (bilag 6) (Ditte / Helene)  

Arbejdsproces (Lea)  

Den nye bestyrelse bør være med i beslutningen af pjecen. Ditte inviteres ind til et par møder 

i efteråret, hvor der arbejdes videre med pjecen. Pjecen er ikke bestyrelsens holdning til 

inklusion, men glimt af hverdagsbilleder på hvordan inklusion opleves på skolen. 

Efter ferien tages en meta-snak omkring pjecens mål, budskab og hensigt. 

Den nye bestyrelse skal med i denne snak. 
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10. Kommende skolebestyrelsesmøder i 2016/17.  

2016: mandag d. 29. august, tirsdag d. 27. september, onsdag d. 26. oktober, torsdag d. 

24. november 

2017: mandag d. 9. januar, tirsdag d. 7. februar, onsdag d. 8. marts, torsdag d. 6. april, 

mandag d. 8. maj, tirsdag d. 13. juni 

 

11. Kommende punkter 

Nedsættelse af udvalg vedr. mobning og trivsel 

 

12. Eventuelt  

  

  

  

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

  1603502 Referat af skolebestyrelsesmødet  

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

skolebestyrelsens  

   interne dokumenter →  Lektier → Udkast til Princip om lektier maj 2016-1 Bilag 

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

   interne dokumenter →  Lektier → Retningslinjer for lektier GAM 4  

Bilag 4: www.gammelgardsskolen.dk → trivselspolitik →  (link på forsiden) Bilag 

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

skolebestyrelsens  

   interne dokumenter →  Inklusionsudvalg → Gammelgaardsskolens Inkluderende  

  Fællesskaber_v_4  

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

skolebestyrelsens  

   interne dokumenter →  Inklusionsudvalg → Læsevejledning til Inklusionspjecen  
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