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Referat fra skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 6. april 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 

Marie-Louise Brebøl Christensen – forældrevalgt 

Jens Kjølby – Medarbejderrepræsentant 

Anette Bak Lopéz Fernández - Medarbejderrepræsentant 

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: 

Kasper og Jacob 

 

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 

IT: Andreas, Jakob, Jasper 

Klub: Kasper, Lene, Kamilla fra SFO's forældreråd 

Elevråd: Karoline, Frederik 
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1. Godkendelse af dagsordene 

Lektionsfordelingsplan flyttes til pkt. 3 

 

 

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

    (Bilag 1)  

Godkendt 

 

 

3. Lektionsfordelingsplan. Omlægning af FAF til to-lærertimer på mellemtrin. 

Anne-Mette (AB) deltog som gæst ved dette punkt. AB underviser på mellemtrinnet og er 

koordinator for 5. årgang. Hun repræsenterede i denne sammenhæng hele mellemtrinnet. 

 

Lærerne er glade for deres FAF, men de ønsker en mulighed for at være to voksne til stede i to 

ugentlige lektioner. Der ønskes derfor en konvertering af 2 ud af mellemtrinnets 4 FAF-

lektioner til to-voksenlektioner. 

Anne-Mette begrundede bl.a. ønsket med: 

• To-voksen lektioner giver øget mulighed for holddeling. Den enkelte elev vil i højere 

grad få mulighed for at blive set og hjulpet. 

• I forhold til trivselsarbejdet i klasserne planlægger vi pt. med at være to, hvis der skal 

ske brandslukning - med to voksne kan der forebygges, så der også kan samles op på 

indsatse i fællesskab.  

• Den øgede elevinddragelse i elevplansarbejdet og elevsamtaler, som pt. tager meget tid 

med den enkelte elev, kan i højere grad tilgodeses med to voksne. 

• Fordelen ved to-voksenlektionerne er, at det er klassens to primære 

lærere/kontaktlærere, som er sammen i undervisningen, hvilket giver et rigtig godt 

kendskab til eleverne i klassen. 

• Flere af de pædagogiske indsatsområder skolen har, vil vi gerne vil kunne gennemføre 

på alle årgange. Det drejer sig f.eks. om observationer på hinanden som undervisere, 

på elever som enkeltindivider, som grupper og som hele klasser. 

 

Skolebestyrelsen godkender omlægningen og ønsker et forældrebrev, hvor ovenstående 

begrunder konverteringen. 

Timerne anvendes til en dansk og en matematik time, hvor både dansk og mat.lærerne er med 

i undervisningen. 

  

 

 

4. Meddelelser 

Andreas og Torben deltog i skolebestyrelsens dag sammen med rådmanden. 
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Et af temaerne var bl.a. læringsplatformen MinUddannelse, som træder i kraft i efteråret. 

 

Andreas vil gerne have repræsentanter fra elevrådet med til samarbejdet med Åby Skole. 

Datoen ligger endnu ikke fast. 

 

5. Nyt fra udvalgene. 

Elevråd 

Elevrådet har skrevet et afsnit til påskebrevet. 

Skolefesten er vel overstået. 

Elevrådet holdt oplæg på sidste lærermøde bl.a vedr. bevægelse i undervisningen. 

 

Trivselsudvalg: Retningslinjen rettes til i løbet af april 

 

Klubudvalg: Et udvalg bestående af Mette L fra Bøgen og Jenny fra klubben er nedsat. 

Udvalget er i gang med at udvikle en samskabelse omkring 4. kl. i klubtilbud på 

Gammelgaardsskolen. 

 

 

6. Regnskab 2016. (bilag 2) (bilag 3) (Lis) 

Regnskab afsluttet 2016 for undervisning 

Lis gennemgik regnskabet. 

Der er et akkumuleret overskud på 2.100.000. Overskuddet er højere end forventet, men en 

del af årsagen skyldes projekter, der først gennemføres i foråret 2017, men var budgetlagt til 

at skulle afholdes i efteråret 2016.  

Forklaring fremgår af bilag. 

 

Regnskab afsluttet 2016 for SFO 

Lis gennemgik regnskabet – forklaringer fremgår af bilaget. 

 

Begge regnskaber blev godkendt.  

 

7. Budget2017 (bilag 4) (bilag 5) (Lis) 

 

- herunder kantine jævnfør GAP-analyse (Lea)  

Dette punkt vil få opmærksomhed fremadrettet, evt. som en del af det kommende samarbejde 

med Åby Skole.  

 

- herunder ramme for undervisningsmidler jævnfør Årshjulet 

 

Lis gennemgik budgettet for 2017. 

Undervisningsmidler er mindre end sædvanlig, da vi i højere grad anvender de af CFL betalte 

digitale undervisningsmidler og derfor ikke har så stor en udgift selv som tidligere. Desuden 



 

 
4 

var der i 2016 en udgift til to gange Copy-Dan, da regningen fra 2015 først kom i 2016. Bl.a. 

derfor budgettet i 2016 større end budgettet i 2017.  

 

Fremadrettet skal der være et opmærksomhedspunkt på elever i specialklasse, da der er en 

væsentlig stigning i udgifterne.  

 

Budgettet godkendes  

 

Lis gennemgik budgettet for SFO. 

 

Budgettet godkendes. 

 

8. Høringsvar: Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og lektiehjælp. 

Gerne samskriv med SFO forældreråd og MED-udvalg. Frist d. 21/4 

Leif mødes med SFO forældreråd efter påske. 

Der skal ligge et oplæg til et høringssvar fra dette møde, som skolebestyrelsen kan være 

medunderskriver på. 

 

9.  Orienteringspunkt: Retningslinje for elever der bedes om fri uden for 

skoleferierne. (bilag 6) (Charlotte)  

Udsættes til næste gang 

 

 

10.Punkter til næste møde 

 

 1) Toning i udskolingen. En profil for skolen? (20 min.) 

 2). GAP-analyse. Hvad vil vi arbejde videre med? 

 Oplæg fra Lea 

 3.) Læringsplatformen MinUddannelse 

4.) Orienteringspunkt: Retningslinje for elever der bedes om fri uden for 

skoleferierne. (bilag 6) (Charlotte)  

5.) Gåtur i personalerummet 

 

 

11. Eventuelt 

 

 

 

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder →  Bestyrelsesreferater -> 2017 →  

 170308 Referat af skolebestyrelsesmøde 

Bilag 2: forældreintra →  skolebestyrelsen → Skolebestyrelsens interne dokumenter →  

 Budget og Regnskab → 170406 → 20171 04 06 Bilag regskab 2016 UV 

Bilag 3: forældreintra →  skolebestyrelsen → Skolebestyrelsens interne dokumenter →  

http://www.gammelgaardsskolen.dk/
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 Budget og Regnskab → 170406 → 20171 04 06 Bilag regskab 2016 SFO 

Bilag 4: forældreintra →  skolebestyrelsen → Skolebestyrelsens interne dokumenter →  

 Budget og Regnskab → 170406 → 20171 04 06 Budget 2017 UV 

Bilag 5: forældreintra →  skolebestyrelsen → Skolebestyrelsens interne dokumenter →  

 Budget og Regnskab → 170406 → 20171 04 06 Budget 2017 SFO 

Bilag 6: forældreintra →  skolebestyrelsen → Skolebestyrelsens interne dokumenter →  

 Fritagelse for undervisning uden for skoleferier → Fri udenfor skoleferier udg 5 

 2017 


