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Dagsorden til skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  Den 27. september 2016, 19.00 - 21.00 

Sted: Mødelokale 3.  

Mødeleder: Formand Andreas Bach Aaen 

 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – formand/forældrevalgt 

Marie-Louise Brebøl Christensen – forældrevalgt 

Rikke Schou-Hansen - forældrevalgt 

Jakob Pagter – forældrevalgt 

Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt 

Jens Kjølby – medarbejder repræsentant 

Anette Bak Lopéz Fernández - medarbejder repræsentant 

Torben Jensen – skoleleder 

Charlotte M. Pedersen – indskolings og mellemtrinsleder 

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – suppleant / inviteret af inklusionsudvalget 

Lene van der Raad - suppleant 

Leif Braad – SFO-leder 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

Karoline van der Raad - formand for elevrådet 

 

Afbud: 

Lea Sørensen – næstformand/forældrevalgt 

Kasper Okkels Hansen – forældrevalgt 

Jasper Staffensen – udskolingsleder 

Frederik Juul Sørensen - næstformand for elevrådet  

 

Faste udvalg: 

Fysiske rammer:  Benita, Andreas, Torben 

Ansættelsesudvalg:  Lea, ... 

Inklusion:   Ditte, Rikke, Leif, Anette 

Forældre inddragelse:  Lea, …. 

Trivsel og stop mobning:  Kasper, Jens, Charlotte, ... 

Elevråd:   Karoline, Frederik 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen godkendt. 

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

Referat godkendt. 

3. Meddelelser 

Der er nu afholdt forældrerådsvalg i SFO, og der er et nyt forældreråd bestående af fem 

medlemmer: 

Charlotte Baad Gustin 

Line Wulf 

Thomas Duedahl 

Signe Resbo 

Camilla Rosenkilde Andersen 

Der afholdes skolebestyrelsesmøde med SFO-forældreråd i januar 2017. 

Intet nyt fra elevrådet. 

4. Beslutningspunkt: Godkendelse af revideret forretningsorden og årshjul. 

Det blev drøftet, hvorvidt vi bør afholde et møde, hvor årsberetningen fremlægges. Vi lader 

det stå som en ambition.     

Nedenstående hovedtræk bør gennemgås én gang årligt. Formandsskabet noterer det i 

årshjulet.  

I hovedtræk er der tale om følgende opmærksomhedspunkter: 

a) Efter diskussion i arbejdsgruppen indstilles der til, at bestemmelsen om suppleanter 

foreløbig bevares uændret. 

b) Bestemmelsen vedrørende bilag og tidsfrister bevares også uændret. Dvs. at bilagene skal 

afleveres 12 dage før bestyrelsesmødet, og dagsordenen 8 dage før. 

c) Skolebestyrelsesmedlemmerne skal underskrive tavshedserklæring (formalia, der bør 

overholdes, jf. Folkeskoleloven). 

d) Skolebestyrelsens opgaver opdateres til at afspejle Folkeskoleloven og 

styrelsesvedtægterne, jf. bilag 2.  

e) Det foreslås, at det sættes på skolebestyrelsens årshjul, at opgaverne 

minimum én gang årligt gennemgås på et skolebestyrelsesmøde mhp. 

at få diskuteret og noteret skolebestyrelsens involvering i hver af 

opgaverne. 

  



 

 
3

 

 

f) Skolebestyrelsen skal iht. Folkeskoleloven indkalde alle forældre til et 

årligt møde til drøftelse af skolens virksomhed, inkl. årsberetningen (dette forsøges i videst 

muligt omfang kombineret med et andet relevant møde med henblik på ikke at øge 

antallet af forældremøder). 

g) Der følges op på, hvorvidt skolebestyrelsen har udarbejdet obligatoriske 

principper særligt inden for områderne: 

* Den understøttende undervisning 

* Holddannelse 

For de to manglende obligatoriske principper bruges skolens retningslinjer som udgangspunkt. 

Ledelsen kommer med et udkast. Formandsskabet og skolelederen aftaler nærmere på næste 

formmøde onsdag den 12. oktober 2016. 

5. Kommende fokusområder; herunder etablering af udvalg 

Fysiske rammer:  Benita, Andreas, Torben og Marie-Louise  

Udvalget arbejder med udfordringer omkring bygningsmassen, herunder dialog med 

magistraten. Der er forældre uden for bestyrelsen der gerne vil deltage i konkrete projekter.  

Ansættelsesudvalg:  Lea, Ditte, Rikke, Marie-Louise, Benita  

Omhandler forældrevinklen i fastansættelse af personale. 

Inklusion:   Ditte, Rikke, Leif, Anette 

Forældre inddragelse/ 

samarbejde:  Lea og Jakob 

Trivsel og stop mobning:  Kasper, Jens, Charlotte  

Elevråd:   Karoline, Frederik 

6. Nyt fra skolevejsanalysearbejdet 

Der er kommet en rapport vedr. skolevejsanalysen. Det er en letlæselig rapport, som vil blive 

sendt til skolebestyrelsen. Der foretages skolevejsanalyse på alle skoler i Aarhus.  

7. Nyt fra Fysiske Rammer udvalget 

Byrådsbeslutning om tildeling af RULL-midler er vedtaget. Der har været afholdt møde med 

forvaltning og FU vedr. den ombygning der kommer til at ske i forbindelse med, at klubben 

Ludvig Feilbergs Vej skal flytte ind på skolen.  

Der er ikke plads på Ludvig Feilbergs Vej til kommende 4. kl. Skolen har et ønske om at 

beholde 4. kl. på skolen med en lavere normering, og dermed skabe en midlertidig overgang 

for 4. klasserne indtil byggeriet er færdigt.  

Det er muligt, at vi får 4.-5. og 6. klasse ind på skolen allerede fra august 2017.  
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Spørgsmålene er bl.a.: Hvad skal der bygges? Hvilken rækkefølge? Hvad er slutmålet? 

Hvordan håndterer vi flere børn og flere aktiviteter på vores i forvejen for lille skole? Hvordan 

skaber vi en god klub i Gammelgaardsskolens pressede fysiske rammer? 

Der sendes en forespørgsel om, hvornår vi kan forvente svar på ovenstående 

8. Nyt fra Inklusionsudvalget 

Oplæg om formål, målgruppe og effekt.  

Ønske om kommende kommissorium. 

Det anbefales, at den nye pjece laves som en del II til pjecen ”Giv dit barn et godt skoleliv”, 

med underoverskriften ”- ved at tage del i inklusion”. Pjecen indeholder gode narrativer. 

Inklusion skal ses i et bredt perspektiv for alle børn. Billedmaterialet skal illustrere inklusion.   

God retning på det nye udkast. Hvad har den store flok elever også glæde af? Man får 

rummelige og robuste børn. Ord skaber virkelighed.  

Hvem skal have den udleveret? Alle? Eller efter behov? Hvordan skal det formidles? Den debat 

mangler vi.  

Oplægget godkendt. Udvalget arbejder videre. 

9. Budgetopfølgning  

Det forventede regnskab blev gennemgået for undervisning og SFO. 

10. Punkter til næste møde 

Trivsel og stop mobning 

Fysiske rammer 

Obligatoriske principper (november mødet) 

Underskrivning af tavhedserklæring 

11. Eventuelt 

Intet 


