Dagsorden til skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 4. september 2018, 19.00 – 21.00
Sted: Mødelokale 3
Mødeleder: næstformand Jakob Pagter
Deltagere:
Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt
Jakob Pagter – næstformand/forældrevalgt
Anette Stamer Ørsted – forældrevalgt
Rikke Schou-Hansen - forældrevalgt
Ole Madsen – forældrevalgt
Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt
Marie-Louise Brebøl Christensen – forældrevalgt
Nina Ry-Mikkelsen– 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
Marie Hvid Jespersgaard – Formand for elevrådet
Klara Wenzell Rasmussen – Næstformand for elevrådet
Afbud:
Faste udvalg:
fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Loiuse
ansættelsesudvalg: Rikke, Marie-Loiuse, Benita
inklusion: Rikke, Anette
IT: Andreas, Jakob, Jasper
Min uddannelse: Jakob, Benita, Jasper, Charlotte
Elevråd:
Livsduelighed: Torben, Jasper, Anette, Benitta, Rikke
Toiletter: Rikke, Marie Louise, Torben
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(kl. 19.00)

1. Godkendelse af dagsordenen
Ok -efter tilrettelse af deltagerlisten med de nye navne i skolebestyrelsen

(kl. 19.03)

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

(kl. 19.05)

3. Inklusionspjecen. Rene Vase er inviteret. Rene har bidraget med
redigering, opsætning og journalistisk tæft.
Rene har gennem længere tid været med i arbejdet omkring inklusions og fællesskabsfolderen.
Folderen bliver ca. dobbelt så tyk (20 sider) som folderen Giv dit barn et godt skoleliv.
Der har været et rigtig godt billedmateriale og et lidt tungere tekstmateriale end sidst.
Citater fra første udgave af pjecen indgår. De steder, hvor der er meget tekst, er der lavet et
tre-spaltet layout. Der er talt om at lave ordskyen, som pt. er på bagsiden, om til et postkort,
som kan hænges op i hjemmene. Postkortet kan evt. laves i et andet materiale.
Folderen er klar til korrekturlæsning.

(kl. 19.15)

(kl. 19.25)

(kl. 19.30)

4. Præsentation af den nye bestyrelse.
Nye bestyrelsesmedlemmer
Anette Stamer Ørsted
Ninna Ry-Mikkelsen
Ole Madsen
5. Konstituering. Valg af formand og næstformand for 2018/19.
Formand: Andreas Aaen
Næstformand Jacob Pagter
6. Meddelelser
- Økonomi ifølge Årshjulet er flyttet til næste møde, da opfølgningsdatoer
i forhold til kommunen er flyttet.
- orientering af konsekvenser for Gammelgaardsskolen efter
Lykkeskolens lukning
6 elever fra Lykkeskolen hører til Gammelgaardsskolens distrikt.
Ud af de 6 var der 4 til 7.- 9. årg. Der er kommet 2 elever til 0.- 2. årg. og 2
elever til 3.-6. årgang.
- uddeling af ”Giv dit barn et godt skoleliv” til 0. klasser d. 13/9. kl. 18.30
i Aulaen.
Rikke og Lea har tidligere meldt sig. Pjecerne er tilgængelige på Torbens kontor
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(kl. 19.30) 7. Nyt fra udvalgene.
Elevråd.
Det går godt med det nye elevråd. Der er nedsat nye udvalg. Alle 5. klasserne og 6. klasserne
er samlet i hvert deres udvalg, så de oplever, at de kan arbejde med noget af det, som de
brænder for.
Elevrådet arbejder bl.a. med fællessamlingerne for udskolingen.
Fysiske rammer, festudvalg, toiletudvalg og motionsdagsudvalg er foreløbigt nedsat.
Man vil forsøge at arbejde målrettet med en enkelt ting i løbet af skoleåret.
Elevrådet har været til elevrådsdag for hele landet, som de overvejer om de vil deltage i igen.
Fysiske rammer
Udvalget har arbejdet med at få RULL midler hjem til skolen. Et af de fremadrettede
fokusområder er at få et klasselokale til alle klasser.
Ansættelsesudvalg
Det er rart at have et udvalg, som står standby, når der er brug for det.
Der er slået en stilling op som børnehaveklasseleder.
Udvalget består af Benita, Marie-Louise og Rikke
Inklusionsudvalg
Intet nyt
IT-udvalg
BYOD i udskolingen. I hele udskolingen er der pt. udlånt 30 pc´er resten har med hjemme fra
Udlånsblankettens ordlyd er ændret, efter vores snak på sidste møde, hvor punktet var på.
MinUdannelse
I stedet for at MinUddannelse udelukkende blev et skoleprojekt, har vi dannet en følgegruppe,
med både forældre og elever. Næste opgaveområde for udvalget bliver implementeringen af
AULA.
Livsduelighed
Møde i august hvor der var samtale om hvad de forskellige medlemmer af udvalget forstod ved
ordet livsduelighed. Det er besluttet at overskriften i stedet skal hedde relationskompetence.
Opmærksomhed på, at det skal spire blandt medarbejderne og blandt forældrene.
Fælles pædagogisk arrangement d. 23. oktober med Helle Jensen, hvor skolebestyrelsen er
velkommen.
Toiletudvalget
Fokus på indretning, rengøring og adfærd.
Vi følger et kommunalt pilotprojekt, for at kunne læne os op ad de erfaringer, det giver inden
for indretning af elevtoiletter.
Lis har sørget for, at der nu rengøres to gange dagligt.
Adfærden er det der fremadrettet skal være handling på.
Rikke og Marie-Louise har været med på et lærermøde og kommer også på personalemøde os
pædagogerne
(kl. 19.25) 8. Gennemgang og godkendelse af Årshjul og forretningsgang.
(bilag 2) (bilag 3)
For to år siden gennemgik vi styrelsesvedtægterne og rettede årshjulet til i den forbindelse.
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Rettelser. Budgetopfølgning rykkes fra september til oktober.
(kl. 19.35) 9. Nedsættelse af udvalg.
Spareplanen kan give udfordringer, som kan komme til at sætte dagsordenen for
skolebestyrelsens fokusområder. Vi venter derfor med at nedsætte nye udvalg til vi kender
mere til besparelserne.
Benita foreslår, at der nedsættes et udvalg omkring transport til og fra skole. Det aftales
endeligt senere.
Fysiske rammer: udvalget fortsætter (38 lokaler til 41 klasser)
Ansættelsesudvalg: udvalget fortsætter
Inklusionsudvalget: Udvalget rundes af i forhold til pjecen– kan evt. ændre form til at handle
om Vestbyen og inklusion i den sammenhæng.
Relationskompetence: udvalget fortsætter
IT-udvalget nedlægges. Udvalget vil gerne se det tilrettede dokument, som forældrene får
hjem i slutningen af 6. årg.
MinUddannelse udvides med AULA. Marie og Klara fra elevrådet deltager
Relationskompetenceudvalget (det tidligere livsduelighedsudvalg) fortsætter
Toiletudvalg fortsætter. Agnes og Nikoline fra elevrådet deltager
(kl. 20.05) 10. Tilsynspunkt: skema for skoleåret 2018/19 og principper for skiftende
skemaer – jævnfør lovgivning pr. 1. marts 2017. Skolelederen fremfører og
bestyrelsen skal komme med en udtalelse. (bilag 4)
Bestyrelsen godkender skemaerne. Lektionsfordelingsplanen blev godkendt inden
sommerferien.
Torben har lavet en forklaring til punktet.
(kl. 20.10) 11. Karakterfri skoledag (Torben, Jasper)
- Gammelgaardsskolen vil deltage i et kommunalt udviklingsprojekt
Det undersøges, om en bestemt årgang kan prøve projektet af.
Projektet lægger vægt på formativ feedback og proces i stedet for karakterer. Der skal stadig
være karakterer i forbindelse med årskarakterer, prøver og eksaminer. De karakterer der evt.
fjernes, er de karakterer, der ellers gives for de opgaver, der afleveres i det daglige
skolearbejde.
Vi er lige nu i en undersøgelsesfase
(kl. 20.15) 12. Høringssvar til kommunal spareplan.
- nedsættelse af udvalg. Udvalget kan arbejde videre umiddelbart efter
bestyrelsesmødet.
Forslaget til høringssvaret er godt. Der er enighed om, at det skal være forældrenes
høringssvar.
Væsentligt at holde fast i skolebestyrelsens holdningen om, at holde Vestbys problematikken
ude af spareforslaget.
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Administrationen er ikke pillet ud af spareforslaget. Høringssvaret skal afspejle problematikken
med at ændre på ledelsesstrukturen. Den pædagogiske ledelse vil ændre sig til at være en
mere administrativ ledelse.
Forslag til besparelser er dels at pege på den tidlige SFO-start og klubben ind på skolen.
Derudover kan det være, at opfordre til dialog om besparelsen på selve skoleområdet.
Kan der slankes på nogle af de udviklingsprojekter der allerede ligger.
Høringssvaret sendes til det første forslag d. 12. sept.
Når vi kender det nye forslag skal der evt. laves et nyt høringsforslag.
Der skal tages kontakt til skolerne i Vestbyen.
Alle skolebestyrelser i Århus mødes i morgen på Samsøgades Skole.
Forældreudvalget arbejder videre
Proces og forslag til punkter i høringssvaret blev drøftet

(kl. 20.45) 13. Elevtrivselsundersøgelsen (Bilag 5)
-er gennemgået på forældremøder. Er der opfølgningspunkter vi skal
følge op på i skolebestyrelsen?
Det overrasker hvor mange der køres i skole – dette kunne være et fokuspunkt. Sikker
skolevej.
Opmærksomhed på trætte elever – mange elever er trætte over middag.
Generelt har skolebestyrelsen allerede fokus i udvalgsarbejdet på meget af det undersøgelsen
giver anledning til at kikke på.
(kl. 20.50) 12. Punkter til næste møde

(kl. 20.55) 13. Eventuelt
(kl. 21.00)
(kl. 22.00)

Udvalgsmøde: Høringssvar til besparelsesforslag
tak for i dag!

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2018 →
2018 06 12 Referat fra skolebestyrelsesmøde
Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Skolebestyrelse -> Årshjul
Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Skolebestyrelse -> Forretningsorden
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Bilag 4: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra → skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Lektionsfordelingsplan → 2018 06 12 Bilag
vedrørende skolebestyrelsens tilsynspligt for elevers skemaer
Bilag 5: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → elevtrivselsundersøgelse
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