Referat af skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 8. november, 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 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
IT-udvalg: Andreas, Jakob
Vestby: Andreas, Ole, Torben
Min uddannelse: Jakob, Benita, Jasper, Charlotte
Elevråd: Marie og Klara
Relationskompetencer: Torben, Jasper, Anette, Benitta, Rikke
Toiletter: Rikke, Marie Louise, Torben
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1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Godkendt
3. Meddelelser
Tavshedserklæring for bestyrelsesmedlemmer.
Tavshedserklæring for ale nye medlemmer af skolebestyrelsen skal underskrives. Erklæringen
blev uddelt under punktet.
Foredrag med Helle Jensen d. 23/10.
Foredrag med Helle Jensen – tre fra bestyrelsen deltog. Helles indgangsvinkel var, at det er
vigtigt at være inde sig selv som voksen for at kunne være i relationen, når børn er ude af sig
selv. Dette havde Helle nogle værktøjer til. Helle var desuden tydelig i, at man som
lærer/pædagog skal tage det med sig, som man kan se sig selv i.
Oplægget var primært sat i en sammenhæng med og til de professionelle på skolen.
Hvordan spiller man sig selv og hinanden bedre i sit klasseteam, kan være et fremadrettet
fokuspunkt for det videre arbejde.
Temaaften vedr. SFO-forældreråd: oplæg omkring de forældreforeninger som er i Aarhus –
fælles oplæg omkring mål- og indholdsbeskrivelse. Hvordan skal samarbejdet være mellem
skolebestyrelse og SFO-forældreråd om dette.
Skolebestyrelsen holder fast i det ene årlige møde med SFO-forældrerådet der har været
praktiseret hidtil.
Dialogmøde med rådmanden d. 13. nov. kl. 18.00 til 20.00: Benita, Andreas, Kirsten og
Charlotte deltager.
4. Nyt fra udvalgene.
Elevråd: elevrådet havde månedssamling i fredags om karaktergivning i udskolingen. Der
arbejdes fortsat med i RULL-projektet og på toiletprojektet. Derudover kommer der en
julepyntskonkurrence og flere fællessamlinger for udskolingen bl.a. om projektopgaven.
Elevrådsrepræsentanter skal deltage i RULL-møde sammen med udskolingen.
Fysiske rammer: intet nyt. I forhold til RULL er det en udfordring, at der ikke er klasselokaler
til alle klasser (38 med et behov for 41) når RULL-projektet er færdigt. Udvalget skal mødes
for at tale videre om denne problematik.
Ansættelsesudvalg: Der skal ansættes en ny matematiklærer til indskoling/mellemtrin.
Samtaler d. 27. nov.
IT-udvalget – intet nyt
MinUddannelse: Intet nyt
Relationskompetencer: møde i næste uge
Toiletudvalget: forældrerepræsentanterne er trådt lidt i baggrunden.
Den pædagogiske indsats er i fuld gang
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Lis har gået på runde sammen med Bent og en konsulent omkring de fysiske rammer. Der er
ud fra dette givet et bud på 1,1mill. uden ret mange nybyggede toiletter. De 700.000 vil
primært kunne dække renovering af de eksisterende toiletter.

5. Timefordelingsplan (bilag 2)
- orientering om fravigelse af folkeskolelovens paragraf 16b.
Folkeskolelovens §16b hvormed man kan veksle understøttende undervisning til to-voksen
lektioner har ikke betydning for antallet af lærertimer.
Medarbejderne er meget glade for de to-voksenlektioner vi har haft de sidste to år. UVM har
for nylig understreget, at det for mellemtrin og udskoling kræver en særlig begrundelse at
anvende §16b i de enkelte klasser.
Skoleledelsen har været til møde med B&U hvor UVM´s pointer blev understreget.
Skolebestyrelsen ønsker feedback fra lærerne på de timer de er to voksne på – en beskrivelse
af, hvad man ønsker at bruge det til ude i klasserne.
Klara gav udtryk for, at hun er glad for timerne, da de bl.a. bruges til holdundervisning,
dybdegående feedback på opgaver m.m.
Lærerne melder tilbage at de kender deres elever meget bedre nu end før de tovoksenlektioner.
Opmærksomhed på lærerskift efter 3. klasse da, der ikke længere er en klassepædagog med
til at fortsætte en relation til klassen på 4. årgang.

6. Budgetdiskussion
besparelsespotentialer: forhøjelse af lærernes arbejdstid, lejrskoler, udgifter til
langtidssygemeldte?, udgifter til specialklassebørn? (Torben)
skolebestyrelsens input til strategi. (alle)
Skolebestyrelsen ønsker at være med til at trække nogle store linjer i forhold til anvendelse af
overskud og besparelser ved underskud. Hvilke prioriteringer har vi.
Der vil være et overforbrug på 1,5 mill. i år – bl.a. begrundet i antallet af specialklasseelever,
der overstiger bevillingen. Besparelser kan f.eks. ske ved, at lærerne læser en lektion mere,
hvilket kan effektueres på forskellig vis.
Skoleledelsens opgave er at arbejde videre med budgetbesparelserne. Der kan være
opmærksomhed på at finde en løsning, hvor der dels kikkes på lærernes undervisningstimetal
og på lejrskoler. En lejrskole på 2. årgang koster 80.000
Skolebestyrelsen kan acceptere et underskud på 1 mill.
Der laves et sparekatalog, som bestyrelsen præsenteres for.
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7. Samarbejde med andre skoler i Aarhus
ønske om at arbejde sammen om problematikkerne med administrative fællesskaber
samt decentral specialklasseøkonomi.
Tilbagemelding fra møde med FSAA:
Jakob kommer med en orientering på næste skolebestyrelsesmøde

8. Vestbysamarbejdet.
- status efter første møde d. 24/10 på Sødalskolen.
Andreas og Ole var initiativtagere til mødet med Vestbyskolernes bestyrelser på Sødalskolen.
Udgangspunktet var at undersøge, om der var fællesnævnere i det man arbejder med og for i
bestyrelserne.
Skolerne er forskellige i forhold til placering og har naturligt mange lokale islæt og
mærkesager. Der er fællesnævnere i forhold til elevtal og pladsudfordringer mellem flere af
skolerne. Der var desuden enighed om, at socialpolitik ikke bør tænkes sammen med
skolepolitik. Vestbyskolerne vil gå sammen om et læserbrev eller lignende for at markere
fællessynspunkter omkring dette.
Der er enighed om at bevare status quo i forhold til fordelingen af elever fra Vestbyen, og de
kompetencer de lokale skoler hver især har oparbejdet på baggrund af dette.
Udvalget arbejder videre

9. Punkter til de næste møder
De der har ønsket særlige punkter på dagsordenen, sender et par linjer om det de forventer
sig af punktet til Andreas.
Princip for klassedannelse
Hvordan arbejdes der med at undgå mobning?
Inkludering af de stærke elever.
Kantinen
Relationskompetence
Klub
10. Eventuelt
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2018 →
2018 10 03 Referat fra skolebestyrelsesmøde (002)
Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra → skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Lektionsfordelingsplan →
2018 06 12 leksionsfordelingsplan 1819
Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → forældreintra → skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Budget og Regnskab → 181003 → ...
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