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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Tid:  d. 7. marts 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   

Charlotte M. Pedersen – mellemtrinsleder 

Kirsten Søndermank Bentzen – inskolings- og SFO-leder 

Jasper Staffensen – udskolingsleder 

 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

 

Frederik Juul Sørensen – Formand for elevrådet  

Asbjørn Jonathan Wiis Villadsen – Næstformand for elevrådet 

 

Afbud: 

  

Faste udvalg: 

fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Loiuse 

ansættelsesudvalg: Lea, Ditte, Rikke, Marie-Loiuse, Benita 

inklusion: Ditte, Rikke, Anette  

forældreinddragelse/samarbejde: Lea, og Jakob 

IT: Andreas, Jakob, Jasper 

Min uddannelse: Jakob, Benita, Frederik, Marie, Jasper, Charlotte 

Elevråd: Frederik, Asbjørn 

Livsduelighed: Torben, Jasper, Anette, Benitta, Rikke + SFO forældrerepræsentant 

Badekultur: Kasper, Andreas 

Toilette: Rikke, Marie Louise, Torben 



 

 
2

 

 

 

 

(kl. 19.00)   1. Godkendelse af dagsordenen 

Pkt. 7 udgår og udsættes til næste møde. 

JAS har et pkt. omkring forsøg med spansk som et 3-årigt valgfag – punktet 

sættes ind før pkt. 10 

 

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

bestyrelsesmøde 

 (Bilag 1) 

 Referatet godkendt 

 

(kl. 19.05)   3. Meddelelser  

 Ingen meddelelser 

  

(kl. 19.10)  4. Nyt fra udvalgene. 

Elevråd. 

Frederik har talt med elevrådsrepræsentanterne om deres oplevelser af bad i forbindelse med 

idræt Han har samlet indtrykkene og sender det videre til Jakob og Andreas. 

Elevrådet er næsten klar til elevrådsfesten. Plakaterne er hængt op i klasserne i dag. 

Der er lukket ned for lærer/elevinddragelsesudvalget, og eleverne er overgået til andre udvalg. 

Toiletudvalg 

Det har været lidt svært at få eleverne fra udvalget i tale siden sidst. Eleverne har været forbi 

Lis og er blevet sendt videre til Casper (elevrådskontaktlærer) for at undersøge, hvilken 

platform der er den bedste til et spørgeskema. Det er væsentligt at få arbejdet med kulturen 

blandt eleverne, inden renoveringen går i gang. 

Fysiske rammer 

Udvalget vil gerne invitere den nye rådmand for at tale om den gode historie omkring inklusion 

(pjecen)/ specialklasse-elever og om fysiske rammer.  

Forældreinddragelse 

Intet nyt 

It- udvalget 

Intet nyt 

MinUddannelse 

Intet nyt – næste skridt er hvad der skal ske i forhold til næste skoleår. Rådmanden har søgt 

dispensation i forhold til den obligatoriske brug af MinUddannelse. 

Livsduelighedsudvalget  

Intet nyt fra udvalget.  

Badkultur 

Intet nyt 
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(kl. 19.25)  5. Præsentation af ny leder: Kirsten Søndermark Bentzen  

Kirsten gav en kort præsentation af sig selv. 

 

(kl. 19.35)  6. Regnskab (Bilag 2)  

Skolen skal spare en million kroner på undervisning næste skoleår, hvilket svarer til to 

lærerstillinger. Besparelsen skyldes bl.a. en øget udgift til specialklasseelever. 

Skolen planlægger at spare en stilling, hvilket svarer til 26 undervisningslektioner. Besparelsen 

vil her især ramme de lektioner, hvor der lærere, der ikke står for at undervise en klasse 

alene. Det vil især sige på støttefunktionerne i GIF samt på PLC.  

Herudover planlægges der at spare på undervisningsmidler, lejrskole på 2. årg. mm.  

Derudover går der tre klasser ud, mens der kommer 4 klasser ind, og i den forbindelse 

ansættes der ikke en ny lærer. 

For SFO´s vedkommende skal der spares 3 stillinger, da 4. årgang ikke længere er en del af 

SFO. Det skyldes, at 4. klasses overgang til klubben slår fuldt igennem for næste skoleår 

Note for gennemsigtighed (Kasper) 

Herefter var der en længere diskussion om spørgsmålet vedrørende specialklasseelever skulle 

med i indbydelsen til mødet med rådmanden. Vi skal være opmærksomme på, at bruge de 

gode historier, vi har omkring inklusion, men som kan være på spil i forhold til de 

forebyggende indsatser, da de kan ”blive spist” af udgifter til en øget specialklasseudgift. 

Der skal være forskel på vægtningen af de tre punkter der tages med til rådmanden. 

Den gode historie omkring inklusion – med en bekymring omkring specialklasseudgiften, som 

han allerede kender til. Derefter skal de fysiske rammer fylde resten af mødet. 

 

 

(kl. 20.05)  7. Inklusionsudvalg (30 minutter) 

Punktet udgår og flyttes til næste møde 

 

(kl. 20.35)  8. Affaldssortering  - status på undersøgelse (Andreas, Lene) 

Problemstilling: udvalget ønsker den samme affaldssortering på skolen, som den der foregår i 

elevernes hjem. 

Det er dog ikke så enkelt, da det afføder en række afledte opgaver for skolens personale. 

Skolen sorterer på mange andre områder, men ikke på mad. 

Der er pt. ikke regler for madsortering på skoler. 

Der afventes eventuelle regler på området for 2019. 

Udvalget sender et forslag til embedsmændene om at tage madsortering på skolerne med i 

deres oplæg til reglerne for 2019 

 

(kl. 20.40)  9.  Skolebestyrelsesvalg: 

 Tids og handleplan 

  

Torben gennemgik tids- og handleplanen. 
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Lea, Marie Louise og Rikke er valgt for en fire årig periode, men Lea ønsker at træde ud af 

bestyrelsen til dette valg. 

Andreas, Jakob, Benita og Kasper er på valg i denne omgang.  

De forældrevalgte skal hurtigst muligt give Torben besked om, hvorvidt de stiller op til en 

periode mere i skolebestyrelsen. 

 

Pkt. 10  Forsøg med spansk som et 3-årigt valgfag 

Jasper fremlagde en ny mulighed for, at skolen kan udbyde spansk som et 3-årigt valgfag 

ligesom valgfaget fransk fungerer hos os. 

Det vil som valgfag kunne fungere som et tredje fremmedsprog. 

Bestyrelsen ønsker at skolen kobler sig på ordningen. 

 

(kl. 20.50)  11 .Punkter til næste møde 

Inklusionsudvalget 

Årshjulet 

Nye punkter til dagsordenen skal meldes ind til formanden senest mandag. 

  

(kl. 20.55)  12. Eventuelt 

  

 

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

 180206 Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → Forældreintra → Skolebestyrelsen → 

Skolebestyrelsens  interne dokumenter → budget og regnskab → 180307 → …. 

 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/

