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Dagsorden til skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 24. november 2016, 19.00 - 21.00 

Sted: mødelokale 3.  

Mødeleder: næstformand Lea Sørensen 

 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt 

Lea Sørensen – Næstformand/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: 

Marie-Louise Brebøl Christensen – forældrevalgt 

 

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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(kl. 19.00)   1. Godkendelse af dagsordenen 

  Ok 

 

(kl. 19.03)   2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste 

bestyrelsesmøde 

 (Bilag 1) 

 Ok 

 

(kl. 19.05)   3. Meddelelser 

 Ny direktør for B&U ansat – Jan Præstholm 

Forældretilfredshedsundersøgelsen udvides i dette skoleår – skolebestyrelsen skal 

beslutte, om der ønskes tillægsspørgsmål til de eksisterende (pkt. til næste 

møde) 

Jakob deltager i et forum vedr. forældreperspektivet omkring den nye 

læringsplatform. 

 

(kl. 19.10)  4. Nyt fra udvalgene. 

Elevråd: Elevrådet deltog i lærermødet i tirsdags, hvor de præsenterede sig selv, 

og fortalte om elevrådsarbejdet og de mål de har sat for skoleåret på både den 

korte og den lange bane. Elevrådet har lavet en facebookside til de ældre elever, 

hvor man kan ”like” det, der kommer op. De har desuden lavet en julepynt-

konkurrence. I den forbindelse har de bl.a. været på fællessamlinger og besøgt 

indskoling og mellemtrin, for at fortælle om det. 

I samarbejde med 12éren er der planlagt julehygge i udskolingen. 

Der er lavet opdeling for de forskellige afdelinger i kantinen, så det er let at holde 

køerne, når man skal købe. 

 

Forældreinddragelse.   

Lea og Jakob er det nye udvalg. De summer pt. over, hvordan de kommer i tale 

med forældrene og får dem til at dele ud af deres gode ideer om det at involvere 

sig i forældrearbejdet på skolen/i klassen. 

Udvalget overvejer endvidere hvordan de kan udnytte deres rolle i boderne til 

åbent hus arrangementerne (sommerfesten i SFO, Åbent hus i forbindelse med 

afslutningen på den fælles flexuge)  

Lea foreslår at der laves et indspark til den gode proces vedr. 

klassesammenlægninger: Hvordan kan forældrenes erfaringer i forbindelse med 

sammenlægningerne på 6. årgang anvendes til en god praksis vedr. 

sammenlægninger i fremtiden. 

  

  

(kl. 19.25)   5. Inklusionsudvalget - status. 

 Udvalget har sendt en ny redigeret udgave af pjecen ud som bilag. 
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Kasper har arbejdet med layoutdelen – der er nogle lange tekster, som bør 

afkortes. 

Pjecen skal ligne Giv dit barn et godt skoleliv, som forældrene får udleveret i 

indskolingen som ny forælder. 

Der ønskes input til korrekturlæsning, fotos, opsætning m.m. 

 

Udvalget tænker at deres arbejde med teksten er færdigt. Det videre arbejde skal 

gøres af ”teknikere”, som kan håndtere opsætning, fotos og korrekturlæsning. 

Det foreslås at Rene Vase kontaktes vedr. korrekturlæsningen og evt. en second 

opinion. Torben kontakter Rene. 

Udvalget opfordrer til, at pjecens fotos understøtter inkluderende fællesskaber – 

Rene Vase anvendes også her som sparringspartner. 

Der er givet forhåndstilladelser fra tre klassers forældre til at bruge fotos af deres 

børn. Allan Trolle er fotograf og far i 3. kl. – måske kan han anvendes i 

forbindelse med pjecen. 

Lea foreslog, at skolebestyrelsen henvender sig til den samlede forældregruppe 

og forklarer arbejdet med pjecen og behovet for gode billeder af forskellige 

situationer med elever (skolefest, arrangementer osv.)  

Bestyrelsen vil overveje om der evt. skal laves et release-party, når folderen er 

klar til at blive delt ud. 

Inklusionsfolderen er ikke møntet på en særlig årgang, ligesom Giv dit barn et 

godt skoleliv er det for 0.kl.  

Der skal ligge en opfordring til, at pjecen bruges til forældremøder på tværs af 

årgangene. 

  

 

(kl. 19.35)   6. Fysiske Rammer 

 4. klasses klub løsning? 

 Vi har inviteret rådmand Bünyaman Simsek til snak om problematikken. 

 Han har takket ja til møde med os d. 28 november kl. 15-16 på skolen. 

I forbindelse med dette punkt var der en længere diskussion af, hvorledes 

scenariet med 4. kl. på skolen næste år kan løses. 

Det er væsentligt i mødet med Bünyamin Simsek at vi som skole prioriteres i 

forhold til RULL midlerne (pladsproblemer, faglokaler m.m.) 

Måske ligger der også muligheder for midler til udenomsarealerne, som ligger i 

Kultur og Borgerservice. Lene sender et link ud. 

Mødet med Bünyamin Simsek indledes ved administrationen.  

 

   

(kl. 19.50)   7. Nyt fra Trivsel og stop mobning udvalget 

 Udvalget mødes d. 13. dec. 
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(kl. 20.00)   8. IT på skolen 

 Process ved Lea 

  Kommunens ”Bring your own device” politik 

 ca. 200 PC'er til Gammelgaardsskolen fra kommunen. 

 Opret udvalg 

Andreas indleder med et ønske om et princip for skolens tolkning af BYOD – 

hvoraf det fremgår, hvilke muligheder der er for elever, som ikke har en pc de 

kan/vil medbringe. 

Der er brug for en guideline over hvilke produkter der med fordel kan anvendes til 

hvad, og hvilke der kan anbefales. 

Det er vigtigt, at vi kan hjælpe forældrene med at anvise det rigtige, hvis vi gerne 

vil indføre BYOD.  

Jens påpeger, at det er blevet tydeligere hvad der virker i hvilke sammenhænge 

bl.a. i forhold til størrelser på maskinerne, og tydeligere hvad de skal kunne 

understøtte i forhold til de programmer skolen arbejder med. 

Der er bevilget midler til ca. 200 pc´er. 

Der er på skolen nedsat et udvalg, som arbejder med hvilke køb der vil være 

fordelagtige.  

På kommunens hjemmeside findes en guide over hvilke devices der understøtter 

hvad. Medarbejdere kan udarbejde et skriv/ en guideline over hvilke software 

programmer, der understøtter de enkelte devices og hvilke programmer der 

anvendes på skolen til viderebearbejdning i skolebestyrelsen. 

 

Det understreges, at der i BYOD-tanken i Aarhus Kommune ligger implicit, at de 

elever som ikke kan medbringe selv får stillet en til rådighed, som de må tage 

med hjem. 

 

Der ønskes opmærksomhed på kommunikationen i forbindelse med at sende 

spørgeskemaer ud. Brug bestyrelsen som sparringspartner. 

 

Det skal fremgå tydeligt hvad kommunens og skolens politik er i forhold til at 

medbringe egen pc´er. 

Det skal være eksplicit, at skolen stiller pc til rådighed, hvis en årgang har BYOD 

og elever ikke har mulighed for at medbringe device hjemmefra.  

 

 

Skolen må ikke anbefale en bestemt pc, device, men elever og forældre må ikke 

lades i stikken. 

 

Punktet bringes tilbage i skolens it-udvalg  
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(kl. 20.35)  9. Fælles flexuge og åbent hus – input til koncept (Torben) 

  Bilag uddelt på mødet. 

Oplæg til et åbent hus arrangement, hvor baren i indskolingen bestyres af 

skolebestyrelsen. 

 

 

Forældreperspektivet: Der går noget tabt ved, at det ikke bliver et 

aftenarrangement, da det er ikke alle forældre, som har mulighed for at komme 

allerede k. 14.  

Hvordan bliver man synlig som skolebestyrelse i en travl bar? 

Muligheden for Gamby og en aftenfest hver tredje år vil hænge godt sammen – 

de øvrige emner i fælles flexugen behøver ikke ende ud i et åbent hus 

arrangement. 

Det behøver ikke være mere end et 2 timers åbent hus - f.eks. fra 15.30 til 

17.30. 

 

(kl. 20.45)  10 . Punkter til næste møde 

 Eventuelle tillægspunkter til brugertilfredshedsundersøgelsen. 

 Inklusionspjecen – læses grundigt og særligt i forhold til fotos og distribueringen 

 Trivsels og stop mobning udvalget 

 SFO Forældrebestyrelse 

 SFO og klub 

 Bestyrelsesvedtægt – GAP-analyse 

  

(kl. 20.55)  11. Eventuelt 

 Status på sammenlægning på 6. årg.  

 

 

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

 1601026 Referat af skolebestyrelsesmødet 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/

