Referat fra skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 7. december 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 + SFO leder
Charlotte M. Pedersen – indskolings og mellemtrinsleder
Jasper Staffensen – udskolingsleder
Lis Friis Winge – administrativ leder
Frederik Juul Sørensen – Formand for elevrådet
Marie Hvid Jespersgaard – Næstformand for elevrådet
Afbud: Jacob, Kasper, Jasper, Lea
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
Livsduelighed: Jasper, Charlotte, Benitte, Rikke
Badekultur: Kasper, Andreas
Toiletter:Rikke, Marie Louise, Torben
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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)
Godkendt

(kl. 19.05)

3. Meddelelser
Intet

(kl. 19.10) 4. Nyt fra udvalgene.
Elevråd
Elevrådet står for den årlige julekonkurrence, og har været rundt i klasserne for
at fortælle om det – bl.a. for at skabe opmærksomhed om elevrådet.
Der er blevet opstillet en vandpost (kølet vand) ved biologilokalet. Det har givet
positive tilbagemeldinger, og det overvejes om der skal stilles flere op.
Ansættelsesudvalg.
Møde med Anne Vibeke, som er konsulent fra B&U vedr. job- og kravprofil til den
nye indskolingsleder.
Ansættelsesudvalget var derefter samlet for at lave en samlet profil.
I begyndelsen af januar aftales hvem der skal til samtale. Samtalerne
gennemføres ligeledes i januar.
Trivsels og stop mobbeudvalget
Udvalget afslutter foreløbigt arbejdet.
Min Uddannelse
Udvalget skal samles for at evaluere efter første runde med skole/hjemsamtaler
Badning i idræt
Påbegynder arbejdet i januar.
Toilet-udvalget
Renoveringen af toiletterne udsættes til RULL-processen er gennemført. Der kan
dog stadig justeres på rengøringen og antallet af rengøringsrunder. Ligeledes kan
der arbejdes med kulturen blandt eleverne – f.eks. gennem elev til elevformidling.
Elevrådet kan evt. være med til at lave en konkurrence omkring toilethygiejne og
hvordan man holder toiletterne pæne, så man har lyst til at bruge dem.

(kl. 19.25) 5 Inklusionsudvalg. (bilag 2)
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Udvalget har holdt møde med Allan Trolle om format, billeder og form. Derudover
har der været et møde, hvor også Rene Vase deltog og gav meget konstruktiv
kritik.
Rene Vase vil sende sit forslag til gruppen og har tilbudt at lave layoutet.
Indholdet er stadig det samme, men teksten og formen er skarpere og knap så
akademisk, med konkrete anvisninger til hvad forældrene kan gøre og hvad der
allerede sker på skolen.
Processen omkring pjecen har udover at skabe et produkt lige så vel været en
mental model for skolebestyrelsen, som har været med til at samstemme vores
tanker om inklusion.
Pjecens afsender skal være skolen. SFO må gerne nævnes i teksterne.
Udvalget sender det tilrettede dokument til skolebestyrelsen.

(kl. 19.55) 6. Forberedelse til fællesmøde med SFO-forældreråd d. 15/1-2018
- tilvalgskompetancer/relationskompetancer/robusthed ved Helle Jensen
Torben har lavet aftale med Helle Jensen. Helle Jensen skal kickstarte temaet livsduelighed for
skolebestyrelsen. Hun har brug for nogle dots at tale ud fra.
Emnet er relevant for både elever, personale og forældre.
Der er flere fra personalet som har været på kursus i bl.a. mindfulness og
tilværelseskompetencer.
Personalet er interesseret i andet end min uddannelse, nationale tests og hardcore data, så der
i højere grad også kommer fokus på dannelsesperspektivet, det hele menneske og det at
kunne finde ro i sig selv.
Hvad gør vi i forvejen på de forskellige trin.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvad betyder de ord vi sætter på tilværelseskompetencerne
Hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med tilværelseskompetencer
Hvordan kan det understøttes i skole/SFO/klub og hvad er hjemmets ansvar
Hvad er baggrunden for Børns livskundskab
Hvordan undgår man one size fits all
Hvordan kan det styrke klassefællesskabet
Hvordan arbejder man med relationskompetencer
Hvad er vigtigt på forskellige trin i et skoleliv – individet/kollektivet
- status/forventninger til klub/SFO fremtid
- orientering om RULL-projekt

(kl. 20.25) 7. Kvalitetsrapporten. (bilag 3)
- skolebestyrelsen skal komme med udtalelse. Deadline d. 15/12.
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Sidst var der fokus på fysiske rammer, hvilket skolebestyrelsen gerne fortsat vil have som
indsatsområde.
Bevægelse i undervisningen skal ligeledes fortsat have bevågenhed – unge med overvægt er
høj i udskolingen
Sygefraværet har tidligere været et fokuspunkt, derfor er det positivt at sygefraværet er faldet
i SFOén.
Kompetenceafklaring vedr. madkundskab. ¨
Bekymring over tildelingen i forhold til den stigning af elever, som skal i specialklasser.
Andreas skriver skolebestyrelsens udtalelse, men vil gerne have feedback fra andre i
bestyrelsen – Jacob og Benita bliver sparringspartnere.
Det vil være fint hvis elevrådsrepræsentanterne deltager på dialogmødet om
kvalitetsrapporten
(kl. 20.40) 8. Feedback fra dialogmøde med rådmand/børn og unge udvalget d.
8/11.
Andreas og Torben deltog.
Hele børn og ungeudvalget deltog – alt mellem 0 og 18 år var repræsenteret. Der
var god diskussion.
Andreas og Torben bragte specialklasser og udgiften til disse på dagsordenen.

(kl. 20.50) 9 .Punkter til mødet i februar
Relation til den nye rådmand
Evaluering af mødet med SFO-bestyrelsen
Emnet omkring relationskompetencer
Inklusionsudvalget
Toilet-udvalget
Ansættelse af ny indskolingsleder i forbindelse med 2. samtalerunde.
Evt. skraldesortering
(kl. 20.55) 10. Eventuelt
Skraldesortering

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2017 →
171101 Referat fra skolebestyrelsesmøde
Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk/fi → Skolebestyrelsen → skolebestyrelsens interne
dokumenter → Inklusionsudvalg → Inklusion – november 2017
Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk/fi → Skolebestyrelsen → skolebestyrelsens interne
dokumenter → Kvalitetsrapporter → 2017 11 28 Kvalitetsrapport 2017
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