Referat fra skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 12. juni 2018, 16.00 – 18.00 + efter følgende spisning
Sted: Mødelokale 6.041, Navitas, Inge Lehmanns Gade
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
Kirsten Søndermark Bentzen – indskolings- og SFO-leder
Charlotte M. Pedersen – mellemtrinsleder
Jasper Staffensen – udskolingsleder
Lis Friis Winge – administrativ leder
Frederik Juul Sørensen – Formand for elevrådet
Asbjørn Jonathan Wiis Villadsen – Næstformand for elevrådet
Afbud:
Ditte, Lene, Anette
Faste udvalg:
fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Loiuse
ansættelsesudvalg: Lea, Ditte, Rikke, Marie-Loiuse, Benita
inklusion: Ditte, Rikke, Anette
IT: Andreas, Jakob, Jasper
Min uddannelse: Jakob, Benita, Frederik, Marie, Jasper, Charlotte
Elevråd: Frederik, Asbjørn
Livsduelighed: Torben, Jasper, Anette, Benitta, Rikke + SFO forældrerepræsentant
Badekultur: Kasper, Andreas
Toiletter:Rikke, Marie Louise, Torben
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(kl. 16.00)

1. Godkendelse af dagsordenen
Ok.
(kl. 16.03) 2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste
bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Ok
(kl. 16.05)

3. Meddelelser
Status på RULL.
Scenarie 2.c er valgt til det videre arbejde. I løbet af uge 24 arbejder
udvalget mere i dybden med de forskellige rum og faglokaler.
Tidsplanen: Vi er ca. to-tre måneder forsinket. Byggeriet går i gang i foråret
2019, hvis tidsplanen overholdes.
Mødedatoer for 2018/19 (bilag 2)
TJE sender mødedatoerne til de nye skolebestyrelsesmedlemmer

(kl. 16.15) 4. Nyt fra udvalgene.
Elevråd
Der er konstitueret et nyt elevråd. Eleverne har fordelt sig på forskellige udvalg.
Marie Jespergaard er formand og Clara Wendsel er næstformand.
De to deltager i skolebestyrelsesmøderne fra næste skoleår
Ansættelsesudvalg
For 14 dage siden ansatte udvalget to lærere i faste stillinger.
I næste uge ansættes endvidere en børnehaveklasseleder og to lærer i faste
stillinger.
IT-udvalget.
Intet nyt.
Udvalget ønsker at se ordlyden af det skriv der sendes ud til kommende 7. årg.
vedr. BYOD.
MinUddannelse
Der er møde i udvalget mandag d. 18. juni
Livsduelighedsudvalget
TJE har indkaldt udvalget til møde d. 16. august 2018 sammen med et par
medarbejdere, som har arbejdet med livsduelighed i undervisningen (JM og NBA)
Badkultur
Udvalget er lukket.
Toiletudvalget
Ledelsen har lavet en tids- og handleplan for at synliggøre processen i forhold til
medarbejderne og eleverne.
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Udvalget er i dialog med Aarhus Kommune vedrørende et projekt om indretning
af fremtidens skoletoiletter til brug for RULL projekt. Udvalget får derigennem
tilbagemeldinger fra de første erfaringer kommunen har fra bl.a. Sølyst skolens
nye toiletter.
Rikke har været i kontakt med sundhedsplejen, som har samtaler med eleverne
på 1. årg.
og ikke har mulighed for at gøre noget ekstra ud over denne
samtale.
Indsatsen i forhold til eleverne tænkes med opstart omkring efterårsferien

(kl. 16.25) 5. Orientering om rådmandsbesøget på skolen d. 15. maj
Gåtur sammen med rådmanden med henblik på at se de områder på
skolen, som vi er særligt glade for. Derefter samtale omkring skolens lokalebehov
og mangel på klasselokaler på den lange bane.
Der blev der talt om forholdet mellem antallet af elever, der går i
privatskoler set i forhold til antallet af elever, der skal i specialklasser.
Finansiering af lokaler til bevægelse på skolen ligger hos Magistraten for Sport
og Fritid, derfor blev der ikke talt så meget med Thomas Medom om plads til
bevægelse.
Rådmanden spurgte ind til forældrenes eventuelle smertegrænse i
forhold til antallet af tosprogede elever på skolen.
Det blev påpeget, at det i højere grad handler om ressourcer i hjemmet end
etnicitet, men at der ifølge erfaringer andre steder er en grænse omkring 30 %.
Endelig var der tale om at deltage i en følgegruppe vedr. karakterfri skoler.

(kl. 16.35) 6. Fysiske rammer. Fremadrettet strategi for at undgå vandreklasser.
Mht. de midlertidige barakker er tanken, at de skal fjernes, når RULL-projektet
står færdigt.
Når barakkerne fjernes mangler vi klasselokaler, hvilket udløser vandreklasser.
Strategien kan være at kontakte borgmesterens afd. for at se på
elevtalsprognosen, dernæst tages kontakt til B&U med henblik på foretræde, og
endelig kan lokale politikere kontaktes.

(kl. 16.50) 7. Inklusionspjece.
Diskussion og tidsplan for færdiggørelse.
Status: der er taget billeder og det hele mangler nu kun at blive samlet.
Der er få rettelser til teksten i forhold til det faktuelle.
Skolebestyrelsen modtager opsætningen, inden den går i trykken, men blot til
orientering.
Der er forventning om, at der ligger et første tryk klar ved det første
skolebestyrelsesmøde i september.
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(kl. 17.05) 8. Tilsynspunkt: skema for skoleåret 2017/18. og principper for skiftende
skemaer. Jævnfør lovændring med ikrafttrædelse pr. 1. marts 2017. Skolelederen
fremfører og bestyrelsen skal komme med en udtalelse. (bilag 3)
Der foreligger ikke noget færdigt skema før lige op til sommerferien, det kan derfor ikke
godkendes af skolebestyrelsen før efter sommerferien. Bestyrelsen er orienteret om hvordan
processen foregår omkring skemalægning og gennemsyn af samme efterfølgende.
Skolebestyrelsen delegerer opgaven ud til skoleledelsen, men skolebestyrelsen har stadig
ansvaret.
Mht. principper for skiftende skemaer arbejder skolen kun med en skemaperiode – der er ikke
skiftende skemaer i løbet af et skoleår.
Punktet tages op igen på næste skolebestyrelsesmøde.

(kl. 17.15) 9. Evaluering af Årshjulet (bilag 4)
- mangler ovenstående lovpligtige tilsynspunkt. Foreslår øvrige rettelser
udskudt til kommende møde, hvor også nyvalgte forældrerepræsentanter
kan deltage.
Der skal rettes til i teksten vedr. mødeantallet. Der er 10 reelle
skolebestyrelsesmøder, men i august er der en opgave for bestyrelsen i at
uddele pjecen Et godt skoleliv. Herudover kommer skolebestyrelsen på det
første forældremøde i 0. kl. efter oplægget fra læsevejleder.
(kl. 17.20) 10. Budgetopfølgning. KUN bilag. Hav eventuelle spørgsmål klar inden
mødet.(bilag 5)
Lis har lagt bilag ud med det hun har indberettet til områdechefen
(kl. 17.20) 11. Formandens beretning for skoleåret 2017/18.
Andreas fremlagde årsberetningen
Obs på at skolen nu, som en del af en forsøgsordning, udbyder spansk som
valgfag
Beretning kunne godt indeholde de nuværende og de kommende
skolebestyrelsesmedlemmer, samt hvilke årgange de har børn på.
Vedr. elevtoiletter sender Rikke et tilrettet afsnit, hvor samarbejdet med
elevrådet fremgår.
Marie Louise kommer med et formuleringsforslag til det, der skal udtrykkes
omkring besparelsen på de forebyggende indsatser.
Andreas sender den tilrettede udgave af beretningen til TJE inden det sendes ud.
(kl. 17.40) 12. Punkter til næste møde
Pkt. 8 – tilsynspunkt
Hvem går i hvilke klasser i forbindelse med uddeling af pjecen Det gode skoleliv
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Elevtrivselsundersøgelsen
Inklusionspjecen
(kl. 17.55) 13. Eventuelt
Kort gåtur og spisning ….
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2018 →
180514 Referat fra skolebestyrelsesmøde
Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → Forældreintra → Skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Diverse → 2018 05 25
Skolebestyrelsesmøder 2018-19
Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra → skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Lektionsfordelingsplan → 2018 06 12 Bilag
vedrørende skolebestyrelsens tilsynspligt for elevers skemaer
Bilag 4: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → skolebestyrelsen → Årshjul
Bilag 5: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra → skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Budget og regnskab → 180612 → …
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