Referat fra skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 3. december, 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:
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
Relationskompetancer: 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
(kl. 19.05) 3. Meddelelser
Møde i vestbyudvalget afholdt d. 21/11
Udvalget mødtes med skolebestyrelsesformændene fra Sødalskolen, Ellekær og Engdal, for at
udarbejde et skriv, der samlede tankerne fra det første møde mhp. et åbent brev til
politikerne. Man er glad for det man har, men vil gerne gå ind i et fremtidigt samarbejde
omkring Vestbyen.
Udvalget nåede frem til et indhold, der var konsensus omkring, og dette sendes til en af
lokalaviserne indenfor nærmeste fremtid.
Status på klubben på skolen.
Ledelsen har indkaldt klubleder og afdelingsleder i december for at forventningsafstemme
næste skoleår. Det er svært med de to forskellige fritidstilbud på skolen som har så forskellig
normering. Der er desuden flere forskelle i både regler og muligheder for SFO og klub.
4. Nyt fra udvalgene.
Elevråd
Der har været endnu to fællessamlinger, hvor indholdet har været karakterer samt
projektopgaven.
Opstart på julepyntskonkurrencen i denne uge.
Fysiske rammer
Der er møde d. 13. dec.
Ansættelsesudvalg
Vi har ansat Homaira som ny matematiklærer i indskolingen.
IT-udvalget
Intet nyt.
Vestby
Se under meddelelser
MinUddannelse
Kommer på som punkt længere nede på dagsordenen
Relationskompetence
Torben har lavet et oplæg for personalegrupperne, som tages med i udvalget. På sidste møde
talte vi om næste skridt, og der er enighed om, at der er gang i en proces, som ikke kan
forceres. Det er væsentligt, at det foregår i et tempo, hvor alle kan være med.
Det er vigtigt at få forankring og ikke kun forandring.
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Hvordan forældrevinklen kommer ind, er endnu ikke færdigtænkt. Måske er en del af
forældreinvolveringen, at eleverne tager noget med hjem fra relationskompetenceindsatsen.
Lige nu er det der er væsentligt, at forældrene først og fremmes kan bakke op om, at
relationsarbejdet er en indgangsvinkel til eleverne.
Toiletudvalg
Der er møde i udvalget sammen med den rådgivende ingeniør omkring renovering af toiletter
inden jul.

5. Budget (bilag 2)
orientering (Torben)
Undervisning – se bilag
Det endelige regnskab kommer i februar/ marts.
Forventet underskud/overforbrug på 500.000
Ved årets afslutning ser det nu ud til, at det forventede overforbrug ikke bliver så stort som
forventet. Se Lis´ forklaringer i bilaget. Der er ikke brugt midler til toiletter og gulv i
gymnastiksalene endnu, hvilket er en del af forklaringen. Udgifterne til dette skubbes til næste
regnskabsår.
Bestyrelsen vil gerne være med i strategien for hvordan overskud eller besparelse skal
anvendes eller håndteres.
SFO – se bilag
Der er ligeledes her et større overskud end forventet, da udgifter til udeværkstedet endnu ikke
er anvendt. Det forventes, at udeværkstedet bliver bygget i løbet af foråret.
6. Samarbejde med andre skoler i Aarhus
status om FSAA (Jakob)
Jakob har været nødt til at trække sig fra bestyrelsen i FSAA. Bestyrelsen er ikke valgt på en
generalforsamling og er derfor ikke lovlig.
Der er ifølge Jakob ikke så megen ide i at gå ind i FSAA, da de siddende
bestyrelsesmedlemmer ikke har børn i folkeskolen.
Samarbejde med Skole og Forældre?
På dialogmødet var Skole og Forældre aktive i forhold til de administrative fællesskaber,
specialklasseproblematikken og læringsplatformen – hvilket er de områder skolebestyrelsen på
Gammelgaardsskolen gerne vil koncentrere sig om lokalt. Hvis skolebestyrelsen skal vælge en
af de to foreninger, vil Skole og Forældre derfor være den oplagte.
Skole og Forældre vil dog nok sætte sig på en del af skolebestyrelsens dagsordener, hvilket
der ikke nødvendigvis er interesse for her.
Ole vil følge med i hvad der sker i Skole og forældre. Der følges op på evt. medlemskab
senere.
Vi fastholder medlemskab af FSAA
7. Karakterfri skoledag orientering v. Jasper/Torben
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Gammelgaardsskolen har ry for at have et højt fagligt niveau.
Inspirationen til karakterfri skoledag kommer i forbindelse med Benita, Andreas og Torbens
møde med Thomas Medom om skolens fysiske rammer tidligere på året. En af bevæggrundene
for initiativet er at lette presset for de unge, da flere og flere unge er stressede, har psykiske
problemer, angst og lavt selvværd. Den karakterfri del af skoledagen gælder de enkelte
afleveringer fra dag til dag.
En af de væsentligste bevæggrunde for at holde igen med karaktergivningen er, at der ikke
forgår dybdelæring eller progression gennem karaktergivning. Skolen har gennem de sidste to
år arbejdet med feedbackkulturer, som er et godt fundament for at gå ind i forsøgsprojektet.
Fremtidsforskning påpeger, at det de unge får mest brug for er samarbejdsevne, hvilket taler
fint ind i en feedbackkultur, hvor elever giver hinanden feedback og samarbejder om gode
produkter.
Der er ikke et sluttidspunkt for projektet.
diskussion
Kan vi risikere, at eleverne bliver dårligere rustet til at gå til en eksamen, som ikke er
karakterfri, hvis de ikke ved, hvor de ligger i løbet af skoleåret?
Gennem feedback skal man blive mere bevidst om hvor man er på vej hen, og hvordan man
kommer videre med at blive så dygtig man kan.
Progression fremmes gennem feedback, samtidig er der også elever i 8. kl. som motiveres af
karakterer. Der vil fortsat være to standpunktskarakterer.
Det kan være en mulighed, at der primært arbejdes med karakterfrihed i dansk og matematik,
da der i disse to fag er flest timer og dermed størst mulighed for at give og arbejde med
feedback.
Eleverne fortæller, at der er stor forskel på, hvordan den enkelte elev påvirkes af karakterer.
Det skal ikke være for diffust, hvor man egentlig ligger henne, når man får feedback for en
opgave.
8. Status på læringsplatform
Rådmanden har frisat skolerne fra platformen MinUddannelse, dog er der fortsat krav om, at
elevplaner og uddannelsesparathedsvurdering ligger digitalt i en læringsplatform.
MinUddannelse er den eneste platform, som tilgodeser den it-sikkerhed der foreskrives.
De pædagogiske ledere har sammen med teamkoordinatorerne fra 0. til 9. kl. arbejdet med at
få kvalitet ind i elevplanen, og samtidig gøre det overskueligt for forældre og elever at tilgå og
forstå elevplanerne.
Et forældreperspektiv er, at det er svært, at danne sig et overblik over sit barns elevplan.
Eleverne synes det fungerer godt i det daglige arbejde, men elevplanen er også for eleverne
svær at gå til. Eleverne kunne ønske, at lærerne arbejde lidt mere ensartet i MinUddannelse.
Skolen arbejder med at give MinUddannelse en retning.
Udvalget inviteres ind til sparring på den retning.
9. Hvordan arbejdes der med at undgå mobning?
Lærere og ledelse beretter
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skolebestyrelsen holder øje med om vores vedtagne princip bliver fulgt og om skolen
følger egen retningslinje.
Trivsel er et væsentligt for elevernes skolegang, men der mistes elever på den konto. Der er
lavet gode principper og retningslinjer, men hvordan sikrer vi, at der arbejdes med de
principper der er. Der er stor fokus på forældre i retningslinjerne, men hvordan arbejder
medarbejderne med trivsel. Det er svært at få en god forældreinvolvering i de store klasser,
der ofte bliver lagt sammen. Klassetrivsel kunne godt fylde mere på forældremøderne
Hvis der er så stor en forventning til forældrene, som det afspejles i retningslinjerne, bør det
fylde mere i samarbejdet med forældrene i hverdagen og på forældremøderne.
Anette og Charlotte sætter sig sammen og skærper punktet, som sendes til Andreas til
dagsordenen i februar eller marts.
10. Fællesmøde med SFO-forældreråd i januar. Hvilket tema skal vi tage op?
Et tema kunne være: SFO og klubben – hvad skal vi være opmærksomme på næste skoleår,
inden klubben får sine egne lokaler på skolen.
Kirsten holder SFO-forældremøde i næste uge, og vil tage det med her.

(kl. 20.50) 11. Punkter til de næste møder
Princip for klassedannelse
Inkludering af de stærke elever
Princip for badning fra 0. til 2. klasse.
Det pædagogiske kvarter/halve timer med oplæg fra medarbejderne
(kl. 20.55) 12. 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 → Budget og Regnskab → 181203 → ...
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