Referat af skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 5 september 2017, 19.00 – 21.00
Sted: mødelokale 3
Mødeleder: Lea
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
Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – forældrevalgt suppleant
Lene van der Raad – forældrevalgt suppleant
Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant
Anette Bak Lopéz Fernández - Medarbejder repræsentant
Torben Jensen – skoleleder
Charlotte M. Pedersen – indskolings og mellemtrinsleder
Jasper Staffensen – udskolingsleder
Lis Friis Winge – administrativ leder
Frederik Juul Sørensen – Formand or elevrådet
Marie Hvid Jespersgaard – Næstformand for elevrådet
Afbud:
Andreas
Faste udvalg:
fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Loiuse
ansættelsesudvalg: Lea, Ditte, Rikke, Marie-Loiuse, Benita
inklusion: Ditte, Rikke, Leif, Anette
forældreinddragelse/samarbejde: Lea, og Jakob
Trivsel og stop mobning: Kasper, Jens, Charlotte
IT: Andreas, Jakob, Jasper
Klub: Kasper, Lene, Kamilla fra SFO's forældreråd
Min uddannelse: Jakob, Benita, Frederik, en fra det nye elevråd, Jasper, Charlotte
Elevråd: Karoline, Frederik
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(kl. 19.00)

1. Godkendelse af dagsordenen
Ok
(kl. 19.03) 2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste
bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Ok
(kl. 19.05) 3. Konstituering af skolebestyrelsen.
Valg af formand (Andreas ønsker genvalg)
Valg af næstformand (Lea ønsker ikke genvalg)
Andreas fortsætter som formand
Jakob Pagter bliver ny næstformand
(kl. 19.15) 4. Gennemgang af forretningsgang.
Godkendelse af årshjul. (bilag 2)
Af forretningsordenen fremgår det, at skolens budget skal behandles fire gange
årligt. Dette fremgår ikke af årshjulet, hvor budgettet kun figurerer tre gange.
Torben vil derfor vende dette med Lis, inden det ændres i årshjulet.
Input til folderen flyttes til marts.
Lea rette årshjulet til og med de ændringer godkendes årshjulet.
(kl. 19.30) 5. Meddelelser
Ny lovgivning om mobning og undervisningsmiljø. (Torben)
Skoleledelsens og skolebestyrelsens opgaver.
Fastsætte en antimobbestrategi + digital mobning.
Det skal sikres, at der udarbejdes en handleplan inden for 10 arbejdsdage ved
problemer med det psykiske læringsmiljø.
Udvalget som har udarbejdet antimobbestrategien arbejder videre med at
implementere lovgivningspunkterne i strategien.
Elevrepræsentanter skal medinddrages, når udvalget har revideret planen.
(kl. 19.35) 6. Nyt fra udvalgene.
Elevråd:
Holdt møde sidste uge og har opsat følgende mål:
1. Alle klasser har repræsentanter der mødet op til alle møder
2. Mindst et indslag på månedssamlingerne for udskolingen.
3. 3 gennemførte projekter
Fire elevrådsrepræsentanter, Kaja, Asbjørn, Frederik og Marie, tager afsted til
international EYC European Youth Concensus for elevråd en uge
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Udvalget vedr. koordinering af klub, SFO og skolebestyrelse
Udvalget venter stadig på kontakt fra klubben.
Punkt vedr. klubben tages op på skolebestyrelsens dagsordner hele året.
Forældreinddragelse.
Lea møder op til forældremødet for 0. årg. I år bliver det i aulaen for alle, da Lea
er alene om opgaven.
Udvalget er optagede af hvordan vi får delt viden særligt i udskolingen mellem
forældrene. Lea og Jakob arbejder videre og modtager gerne gode ideer.
Skolebestyrelsen kan møde op og facilitere viden i en konkret situation som f.eks.
ved klassesammenlægninger.
Skolebestyrelsen kunne også møde op på flere end 0.årg´s forældremøder.
IT-udvalg arbejder videre med bring your own device. Der er lavet et oplæg til
købsanbefalinger.
Ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelse af ny leder.
Skoleledelsen er foreløbig i proces omkring udformningen af en lederkarakter. Når
vi har et oplæg til en sådan præsenteres det for skolebestyrelsen, og derefter
nedsættes et ansættelsesudvalg.
Der skal være status på ledersituationen på skolebestyrelsesmøderne.
Inklusionsudvalget arbejder videre med anbefalingerne fra
skolebestyrelsesmødet inden sommerferien.

I to grupper: Brainstormer vi på emner, temaer og indsatser for
skolebestyrelsen i det kommende skoleår. Vi gruppere og prioritere
emnerne til 3 emner pr. gruppe og fremlægger resultatet i plenum. Til
sidst ser vi om vi kan beslutte en fælles prioriteret rækkefølge.
Der nedsættes eventuelt aktuelle og relevante udvalg ift. indsatserne.
Lea samler op og formandsskabet prioriterer temaerne
Se vedhæftede bilag
(kl. 20.30) 8. Punkter til næste møde
Årshjul - økonomi
4. kl. og klub status
Status på SFO-leder
Formandsskabets prioriteringer af temaer fra brainstormingen
Evt. budgetopfølgning
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(kl. 20.55) 9. Eventuelt.

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2017 →
170613 Referat fra skolebestyrelsesmøde
Bilag 2: forældreintra → skolebestyrelsen → Skolebestyrelsens interne dokumenter →
Rammer for skolebestyrelsesarbejde → 2017
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