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Referat af skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 29. august 2016, 19.00 - 21.00 

Sted: mødelokale 3.  

Mødeleder: næstformand Lea Sørensen 

 

 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt 

Lea Sørensen – Næstformand/forældrevalgt 

Marie-Louise Brebøl Christensen – forældrevalgt 

Rikke Schou-Hansen - forældrevalgt 

Jakob Pagter – 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 

Karoline van der Raed - Formand for elevrådet 

Frederik Juul Sørensen - Næstformand for elevrådet  

 

Afbud: 

Jakob 

Jens 

 

 

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 

 Ad.1. Godkendt. 

 Jasper har et bilag med til pkt. 7 i papirformat. 

 

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

1) 

 Ad.2. Godkendt. 

 

3. Konstituering: Valg af formand og næstformand. 

Formand og næstformand vælges hvert år.  

Formand og næstformand genopstiller og vælges. 

 

4. Gennemgang og eventuel revision af ”Rammer for skolebestyrelsesarbejdet på 

Gammelgaardsskolen. (bilag 2) + (bilag 3) 

Ad.4. Der nedsættes udvalg inden for de respektive emner/temaer, som arbejder 

imellem bestyrelsesmøderne, og derfor bruges møderne sjældent på ren drift.  

De faste udvalg fremgår af dagsordenen.  

Årshjulets side 2 (emner/temaer) fjernes.  

Ver. Skolebestyrelsesmødedatoerne orienterer Kasper om, at linket til 

mødekalenderen ikke virker. 

 

• Budgettet fremlægges på sidste møde inden jul, da der ikke er et møde i 

december. 

• De sidst opdaterede styrelsesvedtægter skal erstatte de, der står i 

Rammer for skolebestyrelsesarbejdet – Marie Louise sætter de gældende 

styrelsesvedtægter fra ministeriet ind i teksten under pkt.5 til næste 

møde. 

• Opgaverne under pkt. 5 løbes igennem i løbet af skoleåret, så bestyrelsen 

kan vinge de opgaver af, som de i følge styrelsesvedtægterne er 

ansvarlige for kan. 

• Forslag om at ændre brugen af suppleanter, således at de udelukkende 

træder ind i bestyrelsen, når et medlem er forhindret i en længere periode. 

Forslaget tages op igen på næste møde.  

• SFOs forældrebestyrelsens deltagelse i et af skolebestyrelsens møder skal 

indgå som et pkt. i skolebestyrelsens rammer under særligt for 

Gammelgaardsskolen. 

 

Fremsendelse af stier og punkter til dagsordenen skal være klar 12 dage før 

mødet. 
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5. meddelelser. 

Ad.5. D. 31. aug. Er der behandling af Rull midlerne.  

Skolevejsanalyse: Møde vedr. en mere sikker skolevej. Elever der skal til Globus 1 

skal kunne komme sikkert frem. En evt. tunnel ved Globus 1 bør dog ikke 

prioriteres frem for sikkerhed tættere på skolen. 

Det fremføres at en sikker skolevej, også til Globus 1, er en del af en god 

inklusion. 

 

6. Skolebestyrelsen siger velkommen til 0'te klasserne. Uddeling af ”Giv dit barn et 

 godt skoleliv”. D. 8/9 kl. 19. 

Ad. 6. Pjecen uddeles til det første forældremøde i 0. kl. i september.  

Andreas uddeler til 0.a og 0.b. Lea og Rikke uddeler til 0.c, 0.d og 0.e.   

 

7. Fremmedsprog (Tysk/Fransk) på Gammelgaardsskolen Kommunikation til 

forældre. (Jasper)  

 Ad.7. bilag ligger under lektionsfordelingsplanen. 

I indeværende skoleår udbydes kun tysk på 5. årgang.  

Dette skal fremgå af hjemmesiden, og Jaspers bilag er et forslag til denne tekst.  

Spansk og fransk kan tages som valgfag fra 7. kl. som et tredje fremmedsprog. 

Det er vigtigt, at det fremgår, at der er en tråd til ungdomsuddannelserne, så 

man kan se, hvilke muligheder og begrænsninger det giver.  

Det bør ligeledes fremgå, at tysk er et udtræksfag, som man kan komme til 

eksamen i. 

Der er ingen gymnasier, som ikke optager elever, der har haft tysk. 

Faget bør ikke længere hedde valgfag, når der ikke er valgmulighed. 

Det bør fremgå, at man hvis man vælger fransk eller spansk, efterfølgende har 

mulighed for at tage det som fortsættersprog på udvalgte ungdomsuddannelser. 

 

 

8. Inklusionsfolder. Etablering af nyt udvalg. Rammer for udvalget (Lea) 

  (bilag 4) + (bilag 5) + (bilag 6) 

 Ad.8. Lea gennemgår læsevejledningen, som er rammen for udvalgsarbejdet. 

 Udvalget består fremover af: Ditte, Anette, Leif og Rikke. 

  

 

9. Principper: Nedsæt udvalg for at lave et ”princip for trivsel til forebyggelse af 

mobning”.  

Ad.9. Ordet elev er i første omgang fjernet fra overskriften, så der ikke kun er 

tale om elevtrivsel, men trivsel i det hele taget. 

 Der blev foreløbigt nedsat et udvalg bestående af: af Kasper, Jens og Charlotte. 
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10. Punkter til næste møde d. 27.sept. 

Ad 10.  

• Rammer for skolebestyrelsesarbejdet sættes på næste møde til 

godkendelse. Herunder forslag om suppleanternes indtræden i 

bestyrelsesarbejdet. 

• Nyt fra møde vedr. skolevejsanalyse 

• Nyt fra fysiske rammer 

• Budgetopfølgning 

• De faste udvalg – status og bemanding 

Afbud fra Kasper 

 

11. Eventuelt 

Ad. 11. Orientering om Skole og Forældres pjecer vedr. skolebestyrelsesarbejdet. 

 

 

 

 

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

 160607 Referat af skolebestyrelsesmødet 

Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder →  Skolebestyrelsen → Forretningsorden 

Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder →  Skolebestyrelsen → Årshjul 

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

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Inklusions udvalg → Læsevejledning til inklusionspjecen 

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

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Inklusionsudvalg →  Inklusionsfolder  opsat (kaspers  

           udgave) 

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

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter → Inklusion → (ledelsesperspektiv til inklusionspjecen) 

  

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