Referat af skolebestyrelsesmødet
Tid: den 8. marts 2017, 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
Lene van der Raad – forældrevalgt suppleant
Jens Kjølby – medarbejderrepræsentant
Anette Bak Lopéz Fernández - medarbejderrepræsentant
Torben Jensen – skoleleder
Charlotte M. Pedersen – indskolings- og mellemtrinsleder
(Jasper Staffensen – udskolingsleder)
Lis Friis Winge – administrativ leder
Karoline van der Raad - formand for elevrådet
Frederik Juul Sørensen - næstformand for elevrådet
Afbud:
Marie-Louise Brebøl Christensen – forældrevalgt
Susanne Benita Clemmensen – forældrevalgt
Leif Braad – SFO-leder
Faste udvalg:
Fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Louise
Ansættelsesudvalg: Lea, Ditte, Rikke, Marie-Louise, Benita
Inklusion: Ditte, Rikke, Leif, Anette
Forældreinddragelse/samarbejde: Lea, og Jakob
Trivsel og stop mobning: Kasper, Jens, Charlotte
Elevråd: Karoline, Frederik
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1. Godkendelse af dagsordenen
Pkt. 5 flyttes til sidste punkt.
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Ok.
3. Meddelelser
Skolebestyrelsernes dag – torsdag den 30. marts 2017 kl. 19 til 21.30. Tilmelding
senest den 15. marts 2017 til TJE. Andreas deltager.
Undersøgelse om Social Kapital er gennemført på skolen. Undersøgelsen kunne
være et emne på et skolebestyrelsesmøde.
Temahæfte 6 Indflydelse gennem samarbejde blev uddelt.
Arrangement for skolebestyrelser i Silkeborg (Skole og Forældre) den 1. april
2017. Andreas orienterede.
Andreas har kontaktet Åby Skole og Hasle Skole for at lave et lokalt forankret
samarbejde mellem skolebestyrelserne på Gammelgaardsskolen og de to nævnte
skoler. Der afventes tilbagemelding fra de to formænd.
Lea foreslår, at skolebestyrelsen understøtter forældretilfredshedsundersøgelsen
ved at motivere til deltagelse og fortælle hvordan resultatet efterfølgende
anvendes.
Undersøgelsen løber fra d. 10. marts – 23. april 2017.
4. Nyt for udvalgene
Elevråd
Elevrådet: Skolefest for udskolingen, som festudvalget afholder. Der er lavet
plakater og lagt opslag på elevrådets facebookside. Aktivitetsudvalget har lavet
forslag til faglige bevægelsesaktiviteter, som nu hænger i alle klasser.
Elevrådet kommer på næste lærermøde og fortæller om aktivitetsudvalgets
arbejde.
Forældreinddragelse
Forældreinddragelse: Måske kan temahæfte 6 inddrages til det videre arbejde
med forældreinddragelse.
Inklusionsudvalget har haft møde med Rene Vase, som kom med mange gode
forslag. Udvalget arbejder videre med teksterne og skal finde en fotograf til
pjecen.

6. Tættere samarbejde med SFO’s forældreråd (Andreas)
- klubudvalg med deltagere fra SFO’s forældreråd
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Kamilla fra SFO’s forældreråd vil gerne, sammen med en fra Skolebestyrelsen,
indgå i et udvalgsarbejde omkring klubben og 4. årgang.
Det er vigtigt, at skolebestyrelsen står bag SFO’s forældreråd omkring arbejdet
med 4. årgang i klubben.
Kasper og Lene går med i samarbejdet med SFO’s udvalg om klubsamarbejdet.
Torben Jensen har formuleret et informationsbrev til forældrene omkring klubben
og 4. årgang.
Det er besluttet, at 4. årgang i 2017/18 bliver på skolens matrikel, men i
klubregi.
Brevet bør ligeledes indeholde information om, at 5. og 6. årgang fortsat har
deres fritidstilbud i klubben på Ludvig Feilbergs Vej.
Informationen sendes ud i morgen til forældrene på nuværende 2.-5. årgang.

7. IT udvalg. Kommende principper?
- IT stilles til rådighed for børn i Kridthuset?
- låne-PC’er er med hjemme
- Rådgivning i forhold til valg af privat IT-udstyr
Andreas foreslår, at der nedsættes et IT-udvalg, som skal arbejde med
ovenstående punkter.
Jasper Staffensen skitserer fordelingen af de 250 nye computere, som er fastsat
af et internt udvalg.
BYOD (bring your own devise) i udskolingen fortsætter.
Skolens anvendelse af IT lægger op til en toning – særligt i udskolingen, hvor en
stor del af undervisningen er IT-baseret.
Udvalget kommer til at bestå af: Andreas, Michael, Jens, Jasper og evt. Yordan.

8. Status i klasser og evt. klassesammenlægning. Herunder erfaringer fra elever,
lærere, ledelse og forældre ift. 6. klassesammenlægning midt i skoleåret
2016/2017
Der er ikke ønske om klassesammenlægning til kommende 4. årgang og 7.
årgang.
Perspektiver på sammenlægningen af 6. årgang:
Eleverne: 2 elever fra 6. årgang. er blevet spurgt.
• Mere ro i klassen, måske fordi de ikke kender hinanden så godt
• Godt at alle blev blandede, mulighed for at se sig selv på ny
• Trivselsdagene op til jul var rigtig gode
• Godt med musicalugerne så tæt på sammenlægningen Formål med
oplægget
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•
•
•
•
•
•

At informere om elevtrivselsundersøgelse set fra skoleniveau
At inspirere til at bruge data i klasseteamets arbejde
At informere om elevinddragelsesarbejdet på skoleplan
At inspirere til at være opmærksom på betydningen af elevinddragelse i
den daglige undervisning
Oplægget har ikke en intension om at præsentere et nyt pædagogisk
indsatsområde
Det gik lidt stærkt, svært at vende sig til en sammenlægning så hurtigt

Forældrene:
Det eneste der fra forældreperspektiv ikke fungerede optimalt var klassekasserne,
da man ikke har gjort det samme rundt i klasserne. De ansvarlige for
klassekasserne kunne have mødtes inden selve sammenlægningen og lagt en
plan for dette.
Fællesmødet fik skuldrene ned på dem, der inden mødet var skeptiske.
Lærerperspektiv:
• Mulighed for at skabe en ny klassekultur
• Godt at der kan arbejdes videre med de elever man kender
• Der er indgået mange nye venskaber og læringsfællesskaber
• Nemmere for tysklærerne, da tyskholdene ikke længere er på tværs af
flere klasser
• Ressourcetimerne er gode at have
• Meget store klasser
• Men dog bedre end at få mange nye elever til
• De store klasser udfordrer faglokalerne
Ledelse:
• Ekstra arbejdsbyrde for lærerne, da det var midt i et skoleår
• Mulighed for bevarelse af ressourcen
• Nye roller til elevgruppen, som giver nye og positive klassekulturer
• Der har kun været møde med to forældre ud af de 81, hvilket tolkes som
bred tilfredshed med sammenlægning
Elevgrupper kan ændre sig, så det kan give mening at sammenlægge også uden for de af
princippet vedtagne årgange.
Princippet for klassesammenlægning bevares.
9. Evaluering af to-voksenlektioner med henblik på konvertering næste skoleår.
Positiv evaluering fra KU og årgangsteamene.
Der konverteres næste skoleår som i år i indskoling og udskoling.
Der er ønske om, at mellemtrinnet også får mulighed for at få to-voksenlektioner.
Her foreslås det at konvertere FAF-lektioner. Dette tages op på næste
bestyrelsesmøde.
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10. (Orienteringspunkt) Retningslinjer for elever der bedes fri uden for skoleferierne
Da en stor del af skolens elever bedes fri uden for skolens ferier, har de
pædagogiske ledere udarbejdet en retningslinje for dette. Retningslinjen sendes
til skolebestyrelsen, og punktet tages op som yderligere orientering på næste
møde
Punkt 5 flyttes til næste møde
11 . Punkter til næste møde
1)
2)
3)
4)

Toning i udskolingen. En profil for skolen?
Økonomi/budget
Konvertering af FAF til to-voksenlektioner på mellemtrinnet
GAP-analyse. Hvad vil vi arbejde videre med?
Oplæg fra Lea
5) Retningslinje for elever der bedes fri uden for skoleferierne
(orienteringspunkt)

12. Eventuelt
Intet

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2017 →
170207 Referat af skolebestyrelsesmødet
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