Referat af skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 1.november 2017, 19.00 - 21.00
Sted: Mødelokale 3
Mødeleder: næstformand Jakob Pagter
Deltagere:
Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt
Jakob Pagter – næstformand/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 – medarbejderrepræsentant
Anette Bak Lopéz Fernández - medarbejderrepræsentant
Torben Jensen – skoleleder + SFO leder
Charlotte M. Pedersen – indskolings- og mellemtrinsleder
Jasper Staffensen – udskolingsleder
Lis Friis Winge – administrativ leder
Frederik Juul Sørensen – Formand for elevrådet
Asbjørn Jonathan Wiis Villadsen – Elevrådsrepræsentant
Afbud:
Lea Sørensen - forældrevalgt
Faste udvalg:
Fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Louise
Ansættelsesudvalg: Lea, Ditte, Rikke, Marie-Louise, Benita
Inklusion: Ditte, Rikke, Anette
Forældreinddragelse /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
Livsduelighed: Jasper, Charlotte, Benita, Rikke
Badekultur: Kasper, Andreas
Toiletter: Rikke, Marie Louise, Torben
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1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde (bilag 1)
Referatet blev godkendt, med følgende bemærkninger:
Elevrådsrepræsentanter til Badudvalget: William, Stine og Andreas fra 6. årg.
Elevrådsrepræsentanter til Toiletudvalg: Agnes og Nikoline fra 7. årg.
Pkt. 5 Det er et ønsket at få indføjet en bemærkning fra skolebestyrelsen om, at bestyrelsen
har udtrykt deres bekymring for ledelsens arbejdspres, idet der først kommer en leder mere til
marts 2018.
3. Meddelelser
Der er dialogmøde med rådmanden. Andreas og Torben deltager
4. Nyt fra udvalgene.
Elevråd
Ny elevrådsrepræsentant i skolebestyrelsen er Asbjørn, fra 9c. Asbjørn deltager på
bestyrelsesmøderne i stedet for Marie, som dog fortsat er næstformand i elevrådet.
Inklusion
Udvalget fremlagde en status
Toiletudvalget
Forældrerepræsentanterne har været en runde på toiletterne. Det er ikke nødvendigvis de
gamle toiletter, der er de mest uhumske, men det er de toiletter, der bliver brugt mest. De
mest brugte toiletter er toiletterne i stueplan. Toiletterne blandt de små elever, er de værste.
Der er enighed om, at en renovering ikke kan stå alene. Der skal være pædagogiske tiltag, og
forældreinvolvering omkring god hygiejne. Udvalget mødes primo november.
Min Uddannelse
Skolen har et pædagogisk arrangement for alle de pædagogiske medarbejdere, hvor der skal
arbejdes med den didaktiske og pædagogiske udvikling i Min Uddannelse (MU). Der er brugt
en del tid på arbejdet omkring det tekniske vedr. MU, men nu flyttes fokus til den
pædagogiske del vedr. MU. Jakob Pagter deltager i det pædagogiske arrangement.
Tilværelseskompetence
I forhold til opstarten af skolebestyrelsens arbejde med temaet Tilværelseskompetence er det
vigtigt, at vi har tid nok til at lave kickstart f.eks. med et foredrag, hvor SFO-forældrerådet
deltager. Torben har talt med Helle Jensen, som gerne vil deltage i januarmødet, og skolen har
møde med Helle Jensen d. 21. november kl. 14.00 – 15.30.
Lene van der Raad vil gerne deltage fra bestyrelsen

5. Timefordelingsplan (bilag 2)
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Timefordelingsplanen er lagt ud som bilag. Timefordelingsplanen for 2018/19 ser ud som i år.
Fra 2017 har eleverne kun kunnet få tysk, da vi ikke længere tilbyder fransk. Til gengæld er
der et tilbud om fransk i ungdomsskolen. Det skal præciseres i valgfagsfolderen, at man kan
opnå kompetencer i fransk, så man kan vælge fransk som fortsætter sprog på
ungdomsuddannelserne
Timer i Kridthuset, Sprogstøttecenteret etc. fremgår ikke af timefordelingsplanen.
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6. Budget diskussion
Der er til orientering lagt bilag ud i skolebestyrelsens interne dokumentmappe vedr. forventet
regnskab for 2017. Til orientering.
Det er et ønske fra skolebestyrelsen at få diskuteret den overordnede retning for eventuelle
prioriteringer, hvis der skulle opstå et råderum i skolens økonomi.
Formelt skal bestyrelsen pege i den retning, hvor man ønsker økonomien skal udmøntes.
Undervisningen havde 2.7 mio. i overskud ved årets start, og forventer at komme ud med et
akkumuleret overskud på kr. 900.000 i 2017. I indeværende år er der budgetteret med et
driftsoverforbrug på omkring kr. 500.000, idet resten er brugt på engangsinvesteringer
Skolen forsøger, at være stabile i budgetlægningen, hvilket bl.a. har betydet, at det ikke har
været nødvendigt at afskedige medarbejdere. Fremadrettet kan der ikke budgetteres med et
overforbrug på driften, hvilket kan betyde besparelser.
I det budget, der er vedtaget for i 2018 i Aarhus Kommune kan vi se en besparelse
fremadrettet, hvis skolerne ikke længere vil få fuld kompensation ved barsel.
Hvilken retning vil vi gerne:
Fysiske rammer, indendørs, herunder toiletter, og udendørs, IT, forbyggende indsatser,
undervisningsmidler, RULL-reserve
Toiletter kr. 350.000, så får vi kr. 350.000,- fra en central pulje.
Udeværksted ved SFO
Fleksible læringsmiljøer (bør også være et fokus punkt i forbindelse med RULL)
Faciliteter der understøtter bevægelse (bør også være et fokus punkt i forbindelse med
RULL)
Undervisningstimer
Jf. forældretilfredshedsundersøgelse – idræt/ny hal
Desuden bliver der udtrykt enkeltstående ønsker som:
Indendørs taltavle
Talslange i skolegården
Nye lockers, hvor der er plads til skoletasker
Mørklægningsgardiner i klasserne (prioriteres allerede)
7. IT-udvalget
Forslag til ”princip for computere til elever” (bilag 3)
Oversigt over benyttet software og anbefalinger af hardware (bilag 4)
Det er et ønske at stille alle lige, uanset om man har sin egen computer med, eller får stillet en
computer til rådighed. Princippet blev godkendt.
”Oversigten over benyttet software og anbefalinger af hardware”.
Det skal synliggøres på bedst mulige vis. Vi skal sørge for at bilaget er opdateret.
Dokumentet skal lægges ud på enten forældreintra eller på hjemmesiden.
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Dokumentet skal allerede komme ud i 6. kl.
iPad anbefales generelt ikke.
8. Punkter til næste møde
Inklusionsudvalget, sender et udkast inden mødet. Punktet forventes at tage ca. 30 min.
Status på tilværelseskompetence / relationskompetence.
Tilbagemelding fra dialogmødet.
Forberedelse af mødet i januar sammen med SFO-forældreråd.
10. Eventuelt
Torben har præsenteret en tids- og handleplan for medarbejderne i forbindelse med
ansættelse af en ny leder. Der kommer en interviewrunde med medarbejderne, hvor de får
mulighed at komme med input til ansættelsen af en ny leder.
Datoerne til bestyrelsesmøderne mangler.
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2017 →
171003 Referat fra skolebestyrelsesmøde
Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk/fi → Skolebestyrelsen → skolebestyrelsens interne
dokumenter → Lektionsfordelingsplan → 2017 11 01 Lektionsfordelingsplan 1819
Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk/fi → Skolebestyrelsen → skolebestyrelsens interne
dokumenter → IT udvalg → princip for computere til elever.docx
Bilag 4: www.gammelgaardsskolen.dk/fi → Skolebestyrelsen → skolebestyrelsens interne
dokumenter → IT udvalg → BYOD – Gammelgaard.docx
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