Referat fra skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 15 januar 2018, 19.00 - 21.00
Sted: Personalerummet
Mødeleder: næstformand Andreas Bach Aaen
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 + SFO leder
Charlotte M. Pedersen – indskolings og mellemtrinsleder
Jasper Staffensen – udskolingsleder
Lis Friis Winge – administrativ leder
Frederik Juul Sørensen – Formand for elevrådet
Asbjørn Villadsen – Næstformand for elevrådet
SFOs forældreråd
Afbud:
Jakob Pagter
Faste udvalg:
fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Loiuse
ansættelsesudvalg: Lea, Ditte, Rikke, Marie-Loiuse, Benita
inklusion: Ditte, Rikke, Anette
forældreindragelse/samarbejde: Lea, og Jakob
IT: Andreas, Jakob, Jasper
Min uddannelse: Jakob, Benita, Frederik, Marie, Jasper, Charlotte
Elevråd: Marie, Frederik
Livsduelighed: Jasper, Charlotte, Benita, Rikke
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Badekultur: Kasper, Andreas
Toiletter:Rikke, Marie Louise, Torben

(kl. 19.00)

hele

0. Oplæg ved Helle Jensen. Psykolog, tidl. souschef Kempler Institutet.
Medstifter af ”Børns Livskundskab”
- Hvorfor skal skolen beskæftige sig med dannelsesperspektivet / det
menneske?
(igangsættelse af arbejdsgruppen)

(kl. 20.00)

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
(kl. 20.03) 2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste
bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Godkendt
(kl. 20.05) 3. Meddelelser
- status på RULL-projekt
D. 1. feb. inddrages en større gruppe medarbejdere i udarbejdelsen af en vision
for RULL-projektet. Der er tilrettelagt en proces for det videre arbejde med
involverende dialogiske processer for de personaler der er relevante efterhånden
som vi går ind i de enkelte etaper.
Udbudsmaterialet udarbejdes af arkitekterne og de sendes derefter i udbud
Udbudsmateriale skal være klar til sommerferien 2018 – efter sommerferien 2019
håber vi de nye bygninger kan tages i brug.
Toiletterne renoveres i samme ombæring.
Vi skal i vores kommunikation til den samlede forældregruppe være
opmærksomme på, at man som forældre kan have brug for en oversættelse af
forkortelsen RULL, ligesom man har brug for at vide, hvornår vi kan tage det nye i
brug.
- status på ansættelse af ny leder
30 ansøgere
Vi havde 5 til 1. samtalerunde, 2 er udpegede til testning, interview og 2. runde.
Benita orienterer onsdag efter 2. samtale resten af bestyrelsen om hvem vi
indstiller til lederjobbet. Kommer der ikke indvendinger fra
skolebestyrelsesmedlemmerne mellem kl. 19 og 21 ansættes vedkommende.
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(kl. 20.10) 4. Nyt for udvalgene.
Elevråd
Afsluttede julepyntkonkurrencen sidste skoledag inden juleferien, hvilket var en
succes. Det var positivt at elevrådet besøgte de enkelte klasser på forhånd for at
fortælle om konkurrencen
Elevrådet har desuden lavet ny mødekalender
Ansættelsesudvalg:
Der er ansat en ny fast lærer til mellemtrinnet
Forældreinddragelsesudvalget
Intet nyt
Trivselsudvalget
Intet nyt
IT-udvalget
Det vedtagne princip er nu kommet på hjemmesiden under principper
MinUddannelse
Intet nyt
Livsduelighedsudvalget
Vigtigt at få samstemt tankerne mellem skolebestyrelsen, SFO-forældrerådet
ledelsen og FU omkring emnet.
Opgaven er i første omgang, at give et bud på et arbejdsfelt indenfor emnet.
SFO-forældrerådet vil gerne med i udvalget – de overvejer hvem der skal
repræsentere dem og melder tilbage.
Badekultur
Intet nyt
Toiletudvalg
Har fået kontakt med to piger fra 7. årg., som gerne vil lave interviews blandt
eleverne. Indsatsen går derfor nu på toiletkultur, lærernes rolle og rengøring
(kl. 20.40) 9 .Punkter til næste møde
- relation til ny rådmand
- evaluering af fællesmøde med SFOs forældråd
- livsduelighedsarbejdgruppen: arbejdsfelt fastsættes
- toiletudvalg
- skraldesortering (Lene er ansat i affaldssorteringen)
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(kl. 20.55) 10. Eventuelt
Slides fra Helles Jensens foredrag lægges under interne dokumenter
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2017 →
171207 Referat fra skolebestyrelsesmøde
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