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Referat af skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 6. februar 2018, 19.00 - 21.00 

Sted: Mødelokale 3  

Mødeleder: næstformand Jakob Pagter  

 

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 Jonathan Wiis Villadsen – Næstformand for elevrådet 

 

Afbud: Ditte, Asbjørn, Marie-Louise 

  

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, Benitta, Rikke 

Badekultur: Kasper, Andreas 

Toiletter:Rikke, Marie Louise, Torben 
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(kl. 19.00)   1. Godkendelse af dagsordenen 

      Dagsorden godkendt 

 

 

(kl. 19.03)   2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste 

bestyrelsesmøde 

 (Bilag 1) 

 Andreas figurerer som næstformand – dette rettes til. 

 

(kl. 19.05)   3. Meddelelser  

Ny indskolings- og SFO-leder – Kirsten Søndermark Bentzen. Gode samtaler i 

runde to med et stærkt felt. Vi har et godt indtryk af Kirsten og fik stort set alle 

de kriterier vi havde stillet op i jobannoncen opfyldt. Hun vil således kunne træde 

direkte ind, i den ledelsesstilling hun skal udfylde. 

 

(kl. 19.10)  4. Nyt fra udvalgene. 

 Elevrådet 

Havde et møde i januar, hvor Agnes og Nikoline fik lavet deres spørgeskemaer 

færdig til toiletudvalget 

Asbjørn har deltaget i kvalitetssamtalen 

Frederik har deltaget i RULL-møde med FU og skole sammen med arkitekterne. 

   Toiletudvalget 

Udvalget arbejder godt sammen med eleverne. Agnes og Nikoline har lavet et 

spørgeskema til alle skolens elever vedr. elevernes brug af skolens toiletter. 

Lis, som er en del af udvalget, vil gerne inddrages i forbindelse med 

spørgeskemaerne samt i forhold til økonomien: Udvalget ønsker rengøring to 

gange om dagen evt. også midler til nudging. 

Udvalget har brug for at vide, hvor meget der er at gøre med rent økonomisk. 

Renoveringen af toiletterne sker i forbindelse med RULL 

Der arbejdes med involvering af det pædagogiske personale – måske kunne man i 

forbindelse med timerne inden løbene på motionsdagen, arbejde med toiletkultur i 

klasserne 

Involvering af elevrådet. 

Næste skridt afhænger af besvarelserne i spørgeskemaerne. 

Udvalget skal lave et udkast til økonomien, som skal sendes til Torben 

Badudvalget 

Andreas har brug for kontakt til nogle idrætslærere – Charlotte Menz er 

fagudvalgsformand for idræt. Det er vigtigt at få forventningsafstemt lærer og 

elever imellem. 

Fysiske rammer: se under pkt. 6 Kvalitetssamtalen 

Inklusionsudvalget: har et punkt på dagsordenen næste gang 
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IT-udvalget: principperne er kommet på hjemmesiden 

MinUddannelse: ligger stille pt. 

Livsduelighed: kommer senere i dagsordenen 

 

 

(kl. 19.25) 5. Klassedannelse. Årlig indstilling fra ledelsen om der skal 

ændres på  klassesammensætning efter 3 og 6 klasse. Ifølge ”princip for  

klassedannelse”. 

Det indstilles til skolebestyrelsen, at der ikke ændres på klassedannelserne på 3. 

og 6. årgang. 

Beslutningen skal kommunikeres ud til forældre og medarbejderne 

  

  

(kl. 19.35) 6. Opfølgning på kvalitetssamtale d. 30/1. (bilag 2). Del af 

kommunens tilsynspligt med skolen. 

 Deltagere fra 0 til 18-års perspektivet  

Da samtalerne kun afholdes hvert andet år, er det de lange seje træk, der er på 

dagsordenen.  

Udviklingspunkter frem til den næste kvalitetssamtale er: 

1) FORTSAT ARBEJDE MED DE FYSISKE RAMMER. 

- Klubben ind på skolen 

- Bedre mulighed for bevægelse i såvel undervisning som fritid – RULL-projekt 

- RULL-projekt – herunder vores udfordring mht. antal stamklasser 

2) ØGET SAMARBEJDE MED DAGTILBUDET I FORHOLD TIL TRYG 

SKOLESTART 

- Kvalificeret overgang med fokus på børnenes faglige og sociale kompetencer 

3) DEN RØDE TRÅD I FAGENE DANSK OG MATEMATIK GENNEM HELE 

SKOLEFORLØBET FRA 0. – 9. KLASSE 

- Udvikling af læringskonferencer indenfor dansk og matematik 

- Særligt fokus på overgange  

 

 

 Udviklingspunkterne er godkendt af områdelederen  

 

(kl. 19.45) 7. Relation til ny rådmand for Børn og Unge. 

 -  Fysiske rammer 

 - styring af specialklasseøkonomi 

Det er vigtigt at få fortalt rådmanden om usikkerheden i budgetlægningen 

grundet styringen af specialklasseøkonomi. 

I forhold til punktet fysiske rammer er det væsentligt, at gøre rådmanden 

opmærksom på, at skolen i RULL projektet er tiltænkt 38 stamklasser, men 

indenfor de næste tre år får vi brug for 42 stamklasser. 
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Skolebestyrelsen vil invitere den nye rådmand, dels for at fortælle ham den gode 

historie om Gammelgaardsskolen (f.eks. inklusionspjecen) og dels for at drøfte de 

to punkter. 

Udvalget fysiske rammer skal arbejde videre med punktet 

  

  

(kl. 20.00) 8. Evaluering af fælles møde med SFO-forældreråd. Opstart af 

livsduelighedsudvalg  

Det spændende i oplægget var, at det egentlig var ret logisk både i forhold til et 

skoleperspektiv, men også i et forældreperspektiv. 

Vigtigt fokus at kikke på relationskompetence i forhold til børnene og de unge. 

Som forælder ledte man lidt efter noget til netop forældrene – der blev talt meget 

om og til de fagprofessionelle. 

Det er vigtigt, at børnene gennem deres skoletid evner at indgå i relationer, som 

en del af deres livsduelighed.  

Livsduelige børn og unge skabes i mødet med empatiske voksne, som har gode 

relationskompetencer. 

Der blev nedsat et udvalg til det videre arbejde 

Udvalget skal være med til at åbne begrebet livsduelighed op i forhold til det at gå 

på Gammelgaardsskolen og bo i lokalsamfundet.  

Vi skal tage udgangspunkt i det vi allerede gør og gå på opdagelse i forskellige 

fora`er på skolen. 

Der er brug for nogle konkrete mål med udvalgets arbejde. 

Torben vil gerne med i udvalget og foreslår, at der laves et kommissorium og tre 

mål, som skal være i et ressourcesprog og ikke et mangelsprog – gerne tænkt ind 

i forhold til skolens vision. 

Torben vil efterspørge SFO-forældrerådets repræsentant(er) i udvalget. 

Anette Lopez vil ligeledes gerne med i udvalget. 

Charlotte trækker sig fra udvalget 

 

(kl. 20.40) 9. Status på RULL (byggeri). Vision. (Bilag 3) 

Der er lavet en vision for RULL-byggeriet med deltagere fra FU og 

Gammelgaardsskolen.  

Arbejdsgruppen, som består af ledere og medarbejdere fra FU og skolen, har 

været samlet, for at se på forskellige scenarier/tegninger for skolens nye 

indretning med indskoling, mellemtrin, udskoling, klub, faglokaler m.m. 

Arbejdsgruppen mødes flere gange og skal bl.a ud og se løsninger på andre skoler 

Skolebestyrelsen indgår i forbindelse med arbejdet omkring de fysiske rammer 

bl.a. i et møde med rådmanden. 

Torben vil lægge slides med fakta ind i RULL-mappen under skolebestyrelsens 

interne dokumenter. 
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(kl. 20.50)  10 .Punkter til næste møde 

 Inklusionsudvalget (30 min) 

 Skraldesortering 

 

(kl. 20.55)  13. Eventuelt 

  

 

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder →  Bestyrelsesreferater -> 2018 →  

 180115 Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → Om skolen → kvalitetsrapport → lokalrapport 2017 

 (åbner i nyt vindue) 

Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk/fi → Skolebestyrelsen → skolebestyrelsens interne 

 dokumenter →  Rull projekt 2018 →  

 
2018 02 01 Vision for RULL propjekt på Gammelgaardskolen 

 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/Faelles/Skolebestyrelsen/_Interndok/RULL-projekt%202018/2018%2002%2001%20Vision%20for%20RULL%20propjekt%20på%20Gammelgaardskolen.docx

