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Referat af skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 9. januar 2017, 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 

Torben Jensen – skoleleder 

Leif Braad – SFO-leder 

 

Karoline Van Der Raad  - Formand for elevrådet 

Frederik Sørensen - Næstformand for elevrådet  

 

SFO-forældreråd: 

Charlotte Baad Gustin – formand/forældrevalgt 

Thomas Duedahl –forældrevalgt 

Camilla Rosenkilde Andersen - forældrevalgt 

 

 

Afbud: 

Charlotte M. Pedersen – indskolings og mellemtrinsleder 

Anette Bak Lopéz Fernández - Medarbejder repræsentant 

  

 

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 

 

- Godkendt og velkommen til SFO forældreråd og det årlige fællesmøde mellem 

dem og skolebestyrelsen 

 

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

- I sidste referat står der ”Dagsorden”. Det skal rettes til referat. 

 

3. Meddelelser 

- Leif orienterer om møde med Rene Vase om inklusionspjecen. Vi tager det på som 

punkt til næste bestyrelsesmøde. Inklusionsudvalget kommer med et udspil på 

Renes kommentarer til materialet.  

- Elevrådet fremlagde forløbet af deres julepynte konkurrence, som løb af stablen 

til juleafslutning i aulaen d. 16. december. De tænker dette kunne blive en 

tradition. Elevrådet er i fuld gang med at planlægge elevfesten for 7. – 9. klasse 

i foråret. 

 

4. Fællesmøde med SFO-forældreråd (oplæg Lea) 

- Efter en præsentationsrunde af bestyrelse og forældreråd fortæller Lea, at hun 

gerne ville have haft, at vi kunne have haft en større mulighed for at arbejde 

procesorienteret denne aften. Vi skal dog forholde til flere hørringssvar samt 

mødet med Bünyamin Simsek 

 

5. Høringssvar til Børn og Unge. Indstilling om SFO-forældreråd. Frist d. 18/1-2017 

- Børn og unge foreslår, at det fortsat skal være obligatorisk at danne SFO       

forældreråd på alle skoler. 

- Med afsæt i at SFO pr. 1. august 2017 afgrænses til og med 3. klasse ønskes en 

tilkendegivelse af, om man inden for eksisterende budgetter ønsker en fælles 

kommunalt fastlagt åbningstid med/uden aftenåben, eller man ønsker mulighed 

for at tilrettelægge åbningstiden lokalt. 

 

- Efter en gruppediskussion med efterfølgende plenum konkluderede 

skolebestyrelsen, at man ville anbefale, at det fortsat skulle være obligatorisk 

med et SFO-forældreråd, men større lokal frihed igennem de samarbejdsaftaler, 

der skal laves på den enkelte skole.  

Skolebestyrelsen ønskede endvidere, at vi ønsker at tilrettelægge åbningstiden i 

SFO lokalt.  

Med disse input laver Marie-Louise Brebøl Christensen et udkast til høringssvar 

som hun sender til Andreas, SFO forældrerådsformand og Torben. 

 

 



 

 
3

 

6. 4. Klasses klub. På Ludvig Feilbergs vej eller Bøgen?  

- Dette er stadig i proces. Leif Braad og Mette Ladegaard skal på besøg ved 

klubbens personale for at snakke de muligheder der er for at lave fælles tilbud i 

de nuværende fysiske rammer der bruges i afdeling Bøgen.  

 

7. Fysiske rammer. Siden sidst:  

- Møde med rådmand Bünyamin Simsek på Gammelgaardsskolen. d. 28/11- 2016.  

Vi var på rundtur på skolen, hvor han fik en fornemmelse af vores pressede 

fysiske rammer. Vi kunne håbe på, at det gav ham et indblik i Gammelgaards-

skolens virkelighed, og det vil få en positiv virkning på, hvornår vi kan komme i 

gang med, at lave vores helhedsplan og få pengene fra RULL-midlerne i en tidlig 

prioritering. 

- Der er bevilget 700.000,- kr. til nye toiletter, hvis vi selv ligger 700.000,- kr.  

Vi har givet en forhåndstilkendegivelse på, at vi gerne vil være med til det. 

Bestyrelsen tænker generelt, at det ikke er i orden, at man fra politisk hold, 

vælger at bede skolerne om at bruge skolens penge på at lave fysiske 

forbedringer for penge, der skulle være brugt på midler, der er budgetteret til 

undervisning 

    

8. Høringssvar til Børn og Unge. ”Tilpasning af skolerne til fritidstilbud i 4. klasse”      

frist d. 16/1-2017.  

Vi ønske om hurtig igangsætning af proces om til/ombygning på skolen. Godkendelse af 

forslag til høringssvar. Høringssvar som fremstillet med få rettelser vedtages og 

indsendes. 

 

9. Mulige lokale spørgsmål til kommende forældretilfredshedsundersøgelsen 2017.     

Frist d. 19/1-2017.  

- Efter en længere diskussion besluttede skolebestyrelsen, at vi vil gøre brug af 

muligheden for at formulere tre ekstra spørgsmål. Bestyrelsen ønsker at sætte 

fokus på forældrenes tilfredshed eller mangel på samme i forhold til de 

indendørs fysiske rammer for fysisk aktivitet, samt mulighederne for fysisk 

aktivitet i SFO. 

Marie-Louise tager initiativ til at formulere de tre spørgsmål, og hun sender sine 

forslag til Andreas og Torben. 

 

10. Trivsel og stop mobning udvalg. Opdateret forslag til princip. (Charlotte) (bilag 3) 

- Udsættes til næste bestyrelsesmøde 

 

11. Punkter til næste møde.  

- GAP-analyse. Om skolebestyrelsesarbejdet og officielle forpligtelser. (Jakob og 

Marie-Loiuse) 

- Trivsel og stop mobning udvalg. Opdateret forslag til princip 

- Inklusionsudvalg – fremlæggelse af forslag fra Rene Vase  
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12. Eventuelt 

- Et bestyrelsesmedlem har fået en henvendelse vedrørende en skrivelse på 

forældre intra om en mand, der havde været ubehagelig ved et barn på en 

benzintank i Åbyhøj. Skal forældreintra bruges til den form for kommunikation ?  

 

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

 161124 Referat af skolebestyrelsesmødet 

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

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter →  høringssvar → 2017 → 20161219 Høringssvar 

vedrørende  Tilpasning af skoler til fritidstilbud – 2-1 

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

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter →  høringsmateriale → 2017 → skema_SFO.pdf  

     spmkatalog_SFO.pdf 

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

skolebestyrelsens 

  interne dokumenter →  elevtrivsel → Princip for elevtrivsel og forebyggelse af 

  mobning version 2 

 

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

