
  
  

  

Referat af skolebestyrelsesmødet   

  
Tid:  d. 26. oktober 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  

Kasper Okkels Hansen – forældrevalgt  

Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt  

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – forældrevalgt suppleant  

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 Raad - Formand for elevrådet  

Frederik Juul Sørensen - Næstformand for elevrådet   

  

Afbud:  

Lea Sørensen – Næstformand/forældrevalg  

Kasper Okkels Hansen - forældrevalgt 

Karoline van der Raad - Formand for elevrådet  

Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant  

Jasper Staffensen – udskolingsleder (barsel frem til d. 12. dec.) 

 

  

Faste udvalg:  

fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Loiuse 

ansættelsesudvalg: Lea, Ditte, Rikke, Marie-Loiuse, Benita 

inklusion: Ditte, Rikke, Leif, Anette  

forældreindragelse/samarbejde: Lea, og Jakob  

Trivsel og stop mobning: Kasper, Jens, Charlotte  

Elevråd: Karoline, Frederik  
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1. Godkendelse af dagsordenen  

Ok 

 

  

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

(Bilag 1)  

 Pkt. 4 tydeliggøres: 

Note: Vi skal sikre at bestyrelsens opgaver, som fremgår af forretningsordenen, gennemgås 

årligt 

 

3. Meddelelser  

Man d. 21. nov.  kl. 17-19 Dialogmøde med Rådmanden på Tovshøjskolen.  

De der ønsker at deltage henvender sig til Torben inden weekenden. Torben sender mail ud til 

bestyrelsen. 

Rådmanden ønsker, at skolerne italesætter et punkt de gerne vil have fokus på. Torben har 

foreslået et fokus på overgangen fra 4. kl. fra SFO til FU på skolerne. Kort oplæg fra forældre 

på dialogmødet. 

Benita, Marie Louise og Andreas deltager 

  

4. Nyt fra udvalgene.  

  

Elevråd: Har lavet mål i deres forskellige udvalg: fysiske rammer, frikvarterer, aktivitetsudv. 

Fest- og fritidsudvalg, lærer/elevinddragelsesudvalg.  

Ønske om vandposter rundt på skolen. 

Ønske om bedre fysik/biologilokale. 

Arbejder på tre mål for elevrådet – hvilken forskel gør vi som elevråd? 

Det blev foreslået at inddrage elevrådet i processen om 4. årgang i klub på skolen 

Det blev foreslået at elevrådet inddrages i udsmykning af gangene.  

 

Inklusion: Intet nyt. 

 

    

5. Trivsel og stop mobning.  

CMP fremlagde det første udkast til princip for trivsel og forebyggelse af mobning.  

Der var som udgangspunkt enighed om, at det var et godt første udkast. 

Bestyrelsens kommentarer tages med tilbage til udvalget, der arbejder videre med udkastet. 

 

 

6. Fysiske Rammer  



  Status og strategi.  

- Klubproblematik for 4 kl. årgang 2017/18 – der er ikke plads på Ludvig   

  Feilbergsvej – hvad så?  

- Byggeri kan ikke gå i gang før der har været proces for at lave en helhedsplan om, 

hvordan der skal udbygges for de bevilligede midler. Hvor skal børnene være i den 

mellemlæggende periode?   

Torben fremlagde faktaark vedr. RULL-bevillingen budget 2017-2020. 

Forslag om at der laves en ekstra kolonne, hvoraf det fremgår, hvordan belægningen på 

billedkunst og idræt ville være, hvis ikke vi fandt andre løsninger f.eks. ved at 1. årgang ikke 

har billedkunst i faglokalet, og fire årgange ikke har idræt på skolen.  

Hjemkundskab mangler i skemaet. 

Obs på, at faglokaler også bruges af SFO – hvorved belægningsprocenten øges. 

Bestyrelsen ønsker at invitere rådmanden og forelægge ham ovenstående fulgt op af et ønske 

om en overgangsordning for 4. årgang i klub på skolen fra næste skoleår. 

Forslag om i højere grad at inddrage SFO´s forældreråd, når dette punkt er på dagsordenen. 

 

Andreas skriver til rådmanden og inviterer ham evt. sammen med byggeudvalget og 

formanden for SFO´s forældrebestyrelse. 

Dagsorden til mødet:  

Er der med udgangspunkt i RULL-bevillingen mulighed for en overgangsordning ved at 4. 

klasse bliver i de lokaler de er i nu, men på forskellige vilkår fra SFOen. Hvordan er 

Gammelgaardsskolen medspillere, og hvad ser vi som muligheder og dilemmaer i projektet. 

 

 

7. Underskrivning af tavshedserklæring.  

Forældrevalgte, medarbejderrepræsentanter og elever underskrev tavshedserklæring. 

  

8. Obligatoriske principper.  

Følgende principper mangler vi at følge op på ifølge forretningsordenen: 

Holddannelse og den understøttende undervisning 

Princip for Århus Kommunes mål og indholdsbeskrivelse – en ny er på vej i høring til 

feb./marts. 

Marie Louise og Jakob kikker på listen og laver et udkast til næste gang – kan evt. vendes med 

Torben inden. 

 

 

9. Punkter til næste møde.  

Opfølgning på fysiske rammer og RULL 

Nyt fra inklusionsudvalget 

Evt. nyt fra trivsel og mobningsudvalget 

Til kommende møder 

IT på skolen - BYOD hvad menes der fra kommunens side – anbefaling af hardwareanskaffelser 

Skal skolen have en facebook-side? 

 

 

10. Lukket Orienteringspunkt (Torben)   

 

 

11. Eventuelt  

Skal skolen have en facebook-side? sættes på dagsordenen til et nyt bestyrelsesmøde. 
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