Referat af skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 7. februar 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 (afbud)
Lene van der Raad – 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: Benita

Faste udvalg:
Fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Loiuise
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
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste
bestyrelsesmøde(Bilag1)
Godkendt

3. Meddelelser
Elevrådet: Klara 6.X og Camille 8.B deltager i inspirationsworkshoppen om fysiske
rammer mhp. anvendelsen af den del af RULL-midlerne, som skal bruges til indretning.
Abdi og Albert fra 8.C samt Rebekka 7.C skal hjælpe med at finde en ny skolefotograf.
European Youth – En uges topmøde i september i forbindelse med Aarhus
Kulturhovedstad 2017. Emnet er Demokrati og rettigheder inden for de nordiske og de
baltiske lande. Marie, Kaja og Frederik deltager.
Camille og Homa fra 8.C samt Klara og Agnes fra 6.X er desuden med til at indrette
kantinen, så det bliver et sted, man har lyst til at sidde og spise sin mad.
Elevrådet har et fast punkt på udskolingens fællessamlinger, hvor de kan fortælle om
deres arbejde.
Fysiske rammer: De skoler der får bevilget RULL-midler, deltager i en
inspirationsworkshop mandag d. 27. feb. omhandlende indretning, møbler m.m.
Elevrådsrepræsentanter (Klara og Camille), skolebestyrelsesmedlemmer (Jens +
Anette) repræsentanter fra skolens ledelse (Torben, Lis og Leif) deltager på
inspirationsdagen.

4. GAP- analyse Om skolebestyrelsesarbejdet og officielle
forpligtelser. Fremlæggelse og beslutning ift. videre handlinger (Jakob og MarieLouise) (bilag 2)
Jakob og Marie Louise har gennem en GAP-analyse dannet et overblik over, hvad vi gør og
hvad vi evt. mangler at arbejde med ifølge vedtægterne.
Overordnet gør vi det der forventes. Analysen viser, at det primært er i forhold til
samarbejdet med SFO, der er uklarheder.
Punkter vi mangler at opfylde i forhold til vedtægterne:
• Samarbejdsaftale med SFO forældrerådet. Vi har et årligt møde, hvilket er det der
er aftalt med SFO. Der kommer en ny mål- og indholdsbeskrivelse til efteråret,
som vi kan bruge som udgangspunkt for en evt. ny forventningsaftale med SFO´s
forældreråd. Skal der være mere end et årligt møde, skal det ligeledes aftales til
efteråret.
• Beslutning om madordning. Bestyrelsen skal være med til at beslutte, om der skal
være en madordning på skolen. Torben orienterer om, at skolen tildeles midler til
at drive Mælkebøtten, og skolebestyrelsen har i den forbindelse på et tidspunkt
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besluttet, at vi ønsker Mælkebøtten. Der skal kikkes på skolens madordning, når
der er plads til, at et udvalg i bestyrelsen kan tage opgaven.
Holddannelse. Skolebestyrelsen skal lave et princip for holddannelse (på tværs af
klasser, årgange, i flexuger m.m.) Lægges i årshjulet.
Principper for skolefritidsordningens virksomhed. Skubbes til efteråret, hvor der
kommer en ny mål- og indholdsbeskrivelse. Andreas forslår at et lille udvalg fra
skolebestyrelsen sammen med SFO´s forældreudvalg laver princippet i fællesskab.
Fastsætte formål med den understøttende undervisning

Formandsskabet laver en opsamling på punkterne fra analysen samt en oversigt, som
bestyrelsen skal forholde sig til i det fremtidige arbejde.
Analysen skal være et tillæg til styrelsesvedtægterne
5. Trivsel og stop mobning- udvalg. Opdateret forslag til princip (Kasper, Jens &
Charlotte) (bilag 3)
Princippet blev rettet til og godkendt på mødet.
Princippet lægges på skolens hjemmeside.
Lea foreslår, at vi får en generel snak om principper, gerne med besøg fra B & U.
6. Inklusionsudvalg, status og beslutninger ift. proces (Rikke, Annette, & Leif)
Udvalget har holdt møde med journalist Rene Vase, som synes, at der er meget tekst i pjecematerialet. Udvalget tænker, at deres arbejde skal rundes af nu, hvis bestyrelsen beslutter at
holde fast i materialets nuværende form, da det primært er korrekturlæsning der så er tilbage.
Besluttes det derimod, at teksten skæres mere til, som Rene Vase foreslår, vil udvalget gerne
arbejde videre, således at pjecen bæres af et billedmateriale og knap så meget tekst. Udvalget
ønsker at knytte en fotograf til.
Målgruppen er forældrene, og pjecen er bl.a. til brug ude i klasserne.
Hvis interviewsene skal bibeholdes skal de interviewede kunne genkende sig selv. Der er dog
enighed om, at materialet har bevæget gennem en undersøgende fase og kan få en ny form,
blot må interviewsene ikke drejes, så man ikke kan kende dem igen, hvis de anvendes.
Ditte vil gerne tages med ind, inden der trykkes.
Det besluttes at udvalget arbejder videre.
7. Status i klasser og evt. klassesammenlægning. Herunder erfaringer fra elever,
lærere, ledelse og forældre ift. 6. klassesammenlægning midt i skoleåret 2016/2017
Punktet overgår til næste møde
8. Punkter til næste møde.
Princip for holddannelse – sættes i årshjulet
Pkt. 7 fra denne dagsorden
Evaluering af to-voksenlektioner med henblik på konvertering næste skoleår.
Elever der bedes fri udenfor skoleferierne.
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9. Eventuelt
Skolebestyrelsens sidste møde i dette skoleår foregår nede i byen med middag.
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2017 →
2017 01 09 Referat af skolebestyrelsesmødet
Bilag 2: : www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra → Skolebestyrelsen →
skolebestyrelsens interne dokumenter → rammer for skolebestyrelsens arbejde →
Styrelsesvedtægt – GAP-analyse
Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra → Skolebestyrelsen →
skolebestyrelsens interne dokumenter → elevtrivsel → Princip for elevtrivsel og forebyggelse
af mobning version 2
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