Referat af skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 3 oktober, 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
Marie-Louise Brebøl Christensen – forældrevalgt
Rikke Schou-Hansen - forældrevalgt
Ole Madsen – forældrevalgt
Rikke Skou-Hansen – forældrevalgt
Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt
Nina Ry-Mikkelsen – forældrevalgt suppleant
Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant
Anette Bak Lopéz Fernández - Medarbejder repræsentant
Torben Jensen – skoleleder
Kirsten Søndermank Bentzen – indskolings- og SFO-leder
Charlotte M. Pedersen – mellemstrinsleder
Jasper Staffensen – udskolingsleder
Lis Friis Winge – administrativ leder
Marie Hvid Jespersgaard – Formand for elevrådet
Klara Wenzell Rasmussen – Næstformand for elevrådet
Afbud:
Anette Bak Lopez
Faste udvalg:
fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Loiuse
ansættelsesudvalg: Rikke, Marie-Loiuse, Benita
IT-udvalg: Andreas, Jakob
inklusion: Rikke, Anette
Min uddannelse: Jakob, Benita, Jasper, Charlotte
Elevråd:
Livsduelighed: Torben, Jasper, Anette, Benitta, Rikke
Toiletter: Rikke, Marie Louise, Torben
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1. Godkendelse af dagsordenen
Ok
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Ok
3. Meddelelser
Skolebestyrelsernes dag 19. september. Nina og Anette var afsted.
Anette var afsted, og det var en fin dag, som opstart på skolebestyrelsesarbejdet.
TJE har sendt en mail ud fra Thomas Medom, vedr. ansøgning om dispensation til konsekvent
brug af §16b i skoleårene 2019-2021. Dispensationen er blevet afvist. Der skal dermed
vægtige grunde til at skolen konverterer FAF eller UUL til to-voksenlektioner fra 4.-9. kl.
Andreas har været til FSAA-møde (se pkt. 6)
4. Nyt fra udvalgene.
Elevråd
Klara fra 8. årg. præsenterede sig selv som næstformand for elevrådet. Elevrådet har fokus på
fællessamlingerne, hvor de bl.a. vil fortælle om karakterer og projektopgaven.
Derudover har de fokus på toiletter, hyggesteder med mulighed for at lave lektier/arbejde, og
så skal elevrådet planlægge den årlige elevrådsfest.
Fysiske rammer: intet nyt fra udvalget
Ansættelsesudvalg: Der er ansat en ny børnehaveklasseleder
IT-udvalget: står stand-by
Inklusionsfolderen: Folderen er gået i trykken i dag og ser rigtig godt ud. Oplægget bliver
på 2000 stk. Folder og ordsky trykkes i samme kvalitet som folderen Giv dit barn et godt
skoleliv. De første 1000 eksemplarer skal deles ud til alle elever med det samme.
Der skal orienteres om pjecen i forældrebrevet op til efterårsferien. Derudover vil vi bede
Anette Lopez om at fortælle om pjecen på lærer- og personalemøde i forbindelse med
uddelingen.
MinUddannelse: Intet nyt fra udvalget
Relationskompetence: Foredrag med Helle Jensen fra Børns Livskundskab tirsdag d. 23.
okt. kl. 17.00 til 19.00 om relationskompetencer. Skolebestyrelsen er velkommen
Toiletter: Der er gang i processen med lærerne og eleverne, som skydes i gang i uge 43. Vi
skal undersøge hvor meget vi kan få for 700.000 kr. Derefter indkaldes udvalget og elevrådet
til et møde omkring selve renoveringen.
Skolen er koblet på et A++-projekt, som vedrører belysning, og derfor vil udgiften til belysning
på toiletterne være dækket ind under dette projekt.
5. Budgetopfølgning (bilag 2)
Undervisning: Overskud fra sidste skoleår på 1,5 mill.
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Vi forventer at komme ud med et merforbrug på 500.000. Der har været en del
langtidssygemeldte, som bl.a. er grunden til merforbruget. Det viser sig som efterslæb fra
sidste skoleår.
Udgiften til specialklasseelever bliver knap så høj som budgetteret
SFO Der var forventet et underskud, men grundet færre lønudgifter og flere tillægsbevillinger
kommer SFO i stedet ud med et overskud. Der er ligeledes en del 4. kl. elever, som benytter
sig af morgenåbningen i SFO, hvilket giver en indtægt.
6. Status på sparekatalog 2018
- kommunalt kompromis (Torben)
Torben har sendt den power point præsentation, som skolelederne har fået gennemgået
Fastholdelse af SFO-betalingen
Administrative fællesskaber er stadig i spil. Effektueringen er udskudt 5 måneder, som skal
bruges til analyse og proces. Relevante parter inddrages og i forligsteksten lyder det, at man
er villig til at lytte.
Der foretages en analyse af skolernes økonomi: Skal der ændres på skoledistrikter, hvordan
kan skolernes økonomi skrues bæredygtigt sammen?
Det forventes, at der skal bygges 5 nye skoler i Aarhus Kommune
- vestbyproblematikken (Andreas)
Skolebestyrelsens fokus i forbindelse med første udkast til sparekataloget var bl.a. at få
afkoblet vestbysproblematikken fra sparekataloget for B&U.
Andreas har taget fat i skolebestyrelserne fra de omkringliggendes skoler fra vestbyen. Der
afholdes et møde for at udveksle erfaringer og ideer til det videre arbejde i forhold til
vestbyskolerne. Hvad er skolerne hver især gode til, og hvilke udfordringer har de.
Det er tanken, at udvalgte politikere efterfølgende inviteres til et møde med bestyrelserne.
Søndervangsskolen og Hasle Skole har vendt en udvikling til det positive – de kunne evt.
inviteres med for at give input.
Bestyrelsen vil fortsat have fokus på vestbysproblematikken. Det er vigtigt, at det er
Gammelgaardsskolens bestyrelse, som strukturerer mødet, da vi står som initiativtager.
Generelle problematikker omkring f.eks. de administrative fællesskaber, kan foregå gennem
andre foraer (FSAA eller skole og Forældre)
Deltagere i fællesmødet d. 24. okt. med de andre skoler Andreas, Torben og Ole.
Der indkaldes til et forberedelsesmøde d. 9. okt. hos Ole
Ole vil prøve at undersøge, hvad de forskellige partier mener.
Marie-Louise og Anette Stamer vil undersøge de forskellige skolers kvalitetsrapporter.
- kommende indsatser?
- øget samarbejde med FSAA, Skole og Forældre
FSAA kan tilbyde en direkte kontakt ind til bl.a. rådmanden. Det er et forum, som bliver hørt.
Muligheden for indflydelse gennem FSAA er stor. FSAA er lokalforankret. Skole og Forældre er
landsdækkende.
Jakob vil gerne gå med til møderne i FSAA (første møde d. 9. okt.)
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Arbejdet omkring de administrative fællesskaber og specialklasseøkonomi lægges i FSAA.
- øget pres på specialklasseøkonomi
Gammelgaardsskolen forventer et merforbrug på 900.000 kr. i skoleåret 2018-19
- lokalt lokalepres
I januar/februar ved vi, hvor mange elever der kommer på 0. årg. næste skoleår.
Første spadestik i RULL tages i foråret 2020
Denne del af pkt. 6 tages op til den tid igen.
12. Punkter til næste møder
Opsamling på FSAA og mødet med de andre skoler i området
Opfølgning på Helle Jensens foredrag
Principper for klassedannelser
Antallet af lejrskoler
Hvordan arbejdes der med mobning
Inkludering af de stærke elever
13. Eventuelt
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2018 →
2018 09 04 Referat fra skolebestyrelsesmøde
Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra → skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Budget og Regnskab → 181003 → ...
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