Referat af skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 2.oktober 2017, 19.00 - 21.00
Sted: Mødelokale 3
Mødeleder: næstformand Jakob Pagter
Deltagere:
Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt
Jakob Pagter – næstformand/forældrevalgt
Lea Sørensen – forældrevalgt
Rikke Schou-Hansen - 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
Torben Jensen – SFO-leder
Lis Friis Winge – administrativ leder
Frederik Juul Sørensen – Formand for elevrådet
Marie Hvid Jespersgaard – Næstformand for elevrådet
Afbud:
Faste udvalg:
fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Loiuse
ansættelsesudvalg: Lea, Ditte, Rikke, Marie-Loiuse, Benita
inklusion: Ditte, Rikke, Anette
forældreindragelse/samarbejde: Lea, og Jakob
Trivsel og stop mobning: Kasper, Jens, Charlotte
IT: Andreas, Jakob, Jasper
Min uddannelse: Jakob, Benita, Frederik, Marie, Jasper, Charlotte
Elevråd: Marie, Frederik
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(kl. 19.00)

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

(kl. 19.03)

2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste
bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Mangler et mål fra elevrådet. Referatet rettes til og lægges ud på hjemmesiden
igen.

(kl. 19.05)

3. Meddelelser
- Info: Skolevejsanalyse (Andreas)
Kommunen har efter skolevejsanalysen lavet en prioriteret liste. Vi er endnu
usikre på, om vi får punkter opfyldt i forhold til sikre skoleveje og vedligehold af
området.
Åby Skole kunne godt være interesseret i at indgå i et samarbejde om sikker
skolevej i hele området.
Skolen vil gerne prioritere en skolevej, som er mere sikker end nu, men det skal
først undersøges, hvor langt nede Gammelgaardsskolen ligger på kommunens
prioriteringsliste.

(kl. 19.10) 4. Nyt fra udvalgene.
Elevråd
Elevrådet har været på konference for europæiske unge. Eleverne var på
forskellige work-shops.
Elevrådet har desuden været værter for valg til det kommunale Børne- Ungeråd.
Inklusion
Arbejder videre. Allan Trolle vil gerne være fotograf på opgaven
IT
Det første udkast til generelle anbefalinger på udstyr til eleverne er udarbejdet –
inspireret af kommunens hjemmeside. Der er ikke aftalt en kommunikationsplan
til forældrene endnu.
Princippet ligger på hjemmesiden.
MinUddannelse
Opfølgning med følgegruppen sker efter første skole/hjemsamtalerne.
Fysiske rammer
RULL projektet er i gang. Der er ønske om forældredeltagelse i projektet.
Der er møde hver anden torsdag morgen de kommende halvandet år.
Det kan være forældre med faglig baggrund inden for området, som kan være
interesserede i at bidrage med nyttig viden.
SFO-forældrerådet skal spørges.
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Antimobning.
I henhold til lovgivningen er det nu tilføjet i retningslinjen, at der ved registreret
mobning i en klasse skal laves en handleplan inden for 10 dage.
Der afventes nyt fra områdechefen i forhold til detaljer omkring oprettelse af en
klageinstans.
(kl. 19.25) 5 Statuspunkt: proces for ansættelse af ny SFO-leder (Torben)
Skoleledelsen og SFO- ledelsen har lavet en proces i samarbejde med Lars Clavis,
som er konsulent på opgaven.
Ledelsen ønsker at ansætte en ny indskolingsleder med ansvar for SFO og
indskolingen.
Der laves en prototype på et nyt organisationsdiagram, hvor de nye
ledelsessnitflader fremgår. Prototypen præsenteres for pædagoger og lærerne,
som får mulighed for at kommentere på forslaget.
Det forventes, at vi har en ny leder 1./3. eller senest d. 1./4.
Stillingen opslås i december med ansættelsesforløb i januar.
Der er lavet en mellemløsning, hvor opgaverne er fordelt ud på skoleledelsen og
FPLérne.
Specialpædagogiske opgaver, som Leif tog sig af kan løses internt i huset,
Der er kørt en medarbejder i stilling til at tage et stort kørekort til bussen.
(kl. 19.35) 6. Forældetilfredshedsundersøgelse (bilag 2)
- kort gennemgang. Del af kommende kvalitetsrapport.
Kvalitetsrapporten er kommunens mulighed for at føre tilsyn med skolerne.
Forældretrivselsundersøgelsen er en del af rapporten.
Det er fortsat fysiske rammer, som fylder negativt.
Der er ønske fra flere forældre om, at der i højere grad sættes mål for barnets
læring, som knytter sig specifikt til det enkelte barn. Det kan dog være vanskeligt
at gennemskue, hvad der ligger til grund for dette ønske.
Stor forskel på kommunikationsniveauet i de forskellige klasser og på de
forskellige årgange – det er vigtigt at kommunikationsaftalen afspejler de
forventninger, der ligger fra begge sider.
Områdechefen kan anvendes som sparringspartner til mødet om
kvalitetsrapporten i forhold til de parametre vi scorer lavest på.

(kl. 19.45) 7. Formandskabets prioriteringer af temaer fra brainstorming.
- tidsplan og udvalg.

Efter længere debat blev følgende besluttet:
Der skal nedsættes et byggeudvalg i forbindelse med RULL-projektet.
Toiletter: Udvalg med elevrådet, Rikke og Marie-Louise evt. sammen med TJE
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Nyt tema:Livsduelighed. Fælles kick off, derefter et udvalg som skal lave et
forslag til hvad der kan ligge i livsduelighed
Jasper, Charlotte, Benita og Rikke,
Badkulturer som en del under livsduelighed: Andreas, elevrådet
Inklusionsudvalget kører videre
Forældreinddragelse kører videre
Fysiske rammer kører videre
IT-udvalget er på vej til at blive afrundet

Datoer til formøderne:
Torsdag d. 21. september kl. 8 - 9 (møde 3. oktober 2017)
Fredag d. 13. oktober kl. 14 - 15 (møde 1. november 2017)
Torsdag d. 23. november kl. 8 - 9 (møde 7. december 2017)
Mandag d. 18. december kl. 8 - 9 (møde 15. januar 2018)
Torsdag d. 25. januar kl. 8 - 9 (møde 6. februar 2018)
Torsdag d. 22. februar kl. 8 - 9 (møde 7. marts 2018)
Mandag d. 19. marts kl. 8 - 9 (møde 12. april 2018)
Torsdag d. 26. april kl. 8 - 9 (møde 14. maj 2018)
Mandag d. 28. maj kl. 8 - 9 (møde 12. juni 2017
(kl. 20.40) 8. Fast invitation af suppleanter? (Andreas)
Suppleanter inviteres fast fremover
(kl. 20.50) 9 .Punkter til næste møde d. 1. november
IT-udvalget
Budget

(kl. 20.55) 10. Eventuelt
Medarbejderrepræsentanter bruger out-look mailen
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2017 →
170905 Referat fra skolebestyrelsesmøde
Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Forældretilfredshed →
Forældretilfredshed 2017
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