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Referat af skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 8. maj 2016, 19.00 - 21.00 

Sted: mødelokale 3.  

Mødeleder: formand Andreas Bach Aaen  

 

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 – 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: 

Lea 

Kasper 

 

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 dagsordenen 

Michael Andresen fra skolens PLC og en af de kommunens De 32, som underviser i 

MinUddannelse deltog på pkt. 9 

    

Pkt. 9 flyttes op efter pkt. 3. 

 

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

 (Bilag 1) 

  Ok 

 

3. Meddelelser 

   Intet 

 

9. Læringsplatform. minuddannelse.dk. 

 Stats regi: Elevintra - > Aula, men først om 2 år. Tidligst 

 Kommunal regi: www.minuddannelse.dk.  

 

 Kommunikation; Formål og forventninger. 

  

Michael Andresen præsenterede MinUddannelse, som er et værktøj, der afspejler hvad eleven 

er i gang med, og hvad eleven allerede har lært.  

MinUddannelse er en læringsplatform, som har to facetter – en planlægningsdel og en 

elevplan. Platformen kan være med til at binde hverdagen sammen med elevplanen gennem, 

evaluering, feedback, portefolie m.m.  

Både læreren, men også de ældre elever kan bidrage hertil.  

Der logges ind via nem-id på skoleintra. Forældre har adgang nu, men der lukkes først officielt 

op til august.  

Årsplaner og ugeplaner samt elevplaner tilgås i MinUddannelse i stedet for i intra. 

Alsidig udvikling og sociale mål ligger ligeledes i MinUddannelse. 

 

Der opdateres løbende, så man kan gå ind og få et overbliksbillede over elevens læring. 

 

Ledelsen fortsatte: 

Det er et ønske, at gøre MinUddannelse til et fælles projekt for medarbejdere, forældre, elever 

og ledelse. 

Ledelsen ønsker derfor at nedsætte en følgegruppe med forældre og elever, som kan være 

sparringspartnere for de pædagogiske ledere gennem implementeringen af MinUddannelse 

 

http://www.minuddannelse.dk/
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MinUddannelse vil kræve noget af både lærere og pædagoger. Det er derfor nødvendigt, at der 

gives tid til afprøvning. 

Medarbejderne har indtil nu deltaget i to undervisningsmoduler. 

Eleven tænkes ind som aktiv medspiller i elevplanen, særligt i udskolingen. 

 

Minimumskravene næste skoleår vil være at holde fokus på dansk og matematik. Der arbejdes 

med to evaluerede forløb i hvert af de to fag, så medarbejderne får øvet sig på værktøjet. 

Skolen har tre superbrugere, som skal bruges til at vejlede medarbejderne undervejs. 

Det er vigtigt, at få perspektiver på hvor meget MinUddannelse skal fylde i 

skole/hjemsamarbejdet, og hvor mange mål der skal sættes, for at det ikke bliver 

uoverskueligt for både forældre, elever og medarbejdere. 

Minimumskravene er lavet, for at alle medarbejdere kan arbejde med MinUddannelse, uanset 

deres it-kyndige niveau. 

Man vil som forælder opleve, at der vil være forskel på, hvor meget den enkelte pædagogiske 

medarbejder arbejder i MinUddannelse udover minimumskravene, da medarbejderne er 

forskellige steder mht. kompetencer  

 

Kommentarer 

Der er stadig mange forskellige platforme at forholde sig til som forælder 

Hvor skal lektier ligge, hvor ligger ugeplaner? 

Enkeltheden er vigtig.  

Det fleksible, kontinuerlige og synamiske i elevplanen er godt, således at der ikke kun er to 

årlige statusnedslag til samtalerne. 

Det fremadrettede er et fokus mere end det bagudrettede. 

Elevernes alder vil være afgørende for, hvor meget der kommer ind i MinUddannelse. 

På det første forældremøde vil ledelsen fortælle om minimumskravene, så det kan diskuteres 

videre ude i klasserne. 

 

Følgegruppen skal være med i arbejdet frem til forældremødet. 

 

Følgegruppen mødes en til to gange inden sommerferien og består af: Jakob, Benita, Frederik 

+ en fra det nye elevråd, Jasper og Charlotte. 

 

 

4. Nyt for udvalgene. 

 

Elevrådet: 

Elevrådet har afholdt årets sidste elvrådsmøde, hvor de har gennemgået de mål som er 

gennemført i løbet af skoleåret. Karoline fremlagde målene. Det nye elevråd vælges i denne 

uge og mødes inden sommerferien. 

IT-udvalget har afholdt møde. De ønsker at tydeliggøre hvad der ligger i BYOD. Der skal 

ligeledes laves et bud til forældrene på, hvilke devices der er relevante at anskaffe sig i 

forbindelse med BYOD. 
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Inklusionsfolderen: Den meget omfattende tekst er nu reduceret, og udvalget har planlagt, 

hvad der skal tages billeder af. Næste skridt er at finde en fotograf. Inklusion og fællesskaber 

er den nye titel på folderen. Teksten fremlægges på næste skolebestyrelsesmøde. 

Klub:Det går godt med samarbejdet mellem skole/SFO og klub. Der er en god proces i gang. 

Forældrene på 3. årg. er inviterede til informationsmøde om klubben i maj. 

Trivselsudvalget: Regner med at kunne fremlægge på skolebestyrelsesmødet i juni. 

 

5 Input til Informationsfolderen. Deadline 15. maj. 

 Hvad skal der stå om skolebestyrelsesarbejdet? 

 Skolebestyrelsen har aktuelt fokus på ….. (udvalgenes arbejde, MinUddannelse)) 

 Marie-Louise og Andreas skriver indlægget til folderen 

 

 

6. Skolebestyrelse + SFO forældreråd til stede – torsdag d. 18 maj til   

åbent hus - fælles flex uge 

Åbent Hus i flexugen er skolebestyrelsens mulighed for at tale med forældrene.  

De forældrevalgte skriver sig på vagtsedlen. 

Kaffe-Cafeen bemandes evt. af medarbejdere, det vigtigste er, at de 

forældrevalgte er i dialogcafeen. 

Der deltager endvidere to forældre fra SFO-forældreråd. 

  

7. Toning i udskoling: En profil for skolen?  

Der har længe været en opmærksomhed på, om udskolingen bør have en særlig 

linje eller en toning, som gør udskolingen her på skolen attraktiv. 

Der har været en relativ stor afgang af udskolingselever til efterskoler og 

lignende. 

I 15/16 var der en del elever, som forlod skolen i udskolingen bl.a. pga. ESA. 

Der har siden været en faldende tendens 

Sidste år var det 20 elever, som gik på efterskoler og private skoler. Nogle af 

disse var anbefalet af Gammelgaardsskolen selv. 

I indeværende skoleår forlader 6 elever udskolingen i 7. eller 8.klasse. 

67 % tager på efterskole efter 9. kl.  

 

Udskolingen skal ses som et samlet forløb. 

Jasper fremlagde de sidste tre års fokuspunkter for skolens pædagogiske arbejde. 

En toning kan betyde forskellige linjer, som eleverne kan vælge sig ind på på 

tværs af klasserne. 

Der foreligger allerede nu mange forskellige samarbejdspartnere, som bl.a. er 

aktuelle i skolens valgfagsrække. 

Det vil være nødvendigt at få formuleret et formål og succeskriterier for at gå i 

gang med en toning af udskolingen. 

 

Punktet skal på dagsordenen igen i begyndelsen af næste skoleår 
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8. Orienteringspunkt: Retningslinje for elever der bedes om fri uden for 

 skoleferierne. (bilag 2)  

 Retningslinjen blev gennemgået og sættes ind i Informationsfolderen 2017/18 

  

10. Punkter til næste møde 

 1) Fremvisning af nye personalefaciliteter 

 2) fremlæggelse af teksten til inklusions folderen 

 3) MinUddannelse? 

 

11. Eventuelt 

 Spisning i forbindelse med juni-mødet? 

 Leif er i gang med at arrangere. 

  

Dialogmøde med rådmanden d. 1. juni – de der kan deltage bedes melde sig til 

Torben 

 

 

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

 170406 Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Bilag 2: forældreintra →  skolebestyrelsen → Skolebestyrelsens interne dokumenter 

→  

 Fritagelse for undervisning uden for skoleferier → Fri udenfor skoleferier 

udg 5  2017 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/

