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Referat af skolebestyrelsesmødet  

 

Tid:  d. 12. april 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   

Kirsten Søndermank Bentzen – indskolings- og SFO-leder 

Charlotte M. Pedersen – mellemstrinsleder 

Jasper Staffensen – udskolingsleder 

 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

 

Frederik Juul Sørensen – Formand for elevrådet  

Asbjørn Jonathan Wiis Villadsen – Næstformand for elevrådet 

 

Afbud: 

Anette Lopez 

Ditte Nørtoft 

Marie-Louise Christensen 

 

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: Frederik, Asbjørn 

Livsduelighed: Torben, Jasper, Anette, Benitta, Rikke + SFO forældrerepræsentant 
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Badekultur: Kasper, Andreas 

Toiletter: Rikke, Marie Louise, Torben 

 

 

 

(kl. 19.00)   1. Godkendelse af dagsordenen 

 Pkt. 6 bortfalder. 

 

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

bestyrelsesmøde 

 (Bilag 1) 

 Godkendt 

 

(kl. 19.05)   3. Meddelelser  

TJE sendte nyt rundt omkring rådmandsmøde d. 30. maj i går. TJE, Jacob og 

Andreas deltager.  

  

(kl. 19.10)  4. Nyt for udvalgene. 

Elevråd: Elevrådet har afholdt elevrådsfest kort før påskeferien. Det var en god fest med ca. 

160 deltagere.  

Evaluering af elevrådsarbejdet i dette skoleår:  

• godt med møder, der styres af de ældre elever 

• ikke så godt med ufærdige projekter 

• godt at være med til at træffe beslutninger og have indflydelse  

f.eks. har udvalget fysiske rammer fået sat vandposter op, elevrådet har 

desuden deltaget i RULL-projektet samt stået for julepyntskonkurrencen. 

Elevrådet tager på besøg i klasserne fra 4. til 8. årg. for at fortælle om elevrådet. Det 

tilstræbes, at der sikres en kontinuitet fra det nuværende til det kommende elevråd.  

Ansættelsesudvalg: Der er mulighed for, at vi skal ansætte en eller to lærere til næste 

skoleår. Lea, Ditte, Rikke, Benita og Marie-Louise sidder fortsat i ansættelsesudvalget. 

 

It-udvalget. Trænger til at høre lidt fra skolen. De skal have et punkt på næste dagsorden. 

 

MinUddannelse: Behov for opfølgning. Udvalget mødes og sætter evt. et punkt på 

dagsordenen til næste møde 

 

Badkultur: Hvordan understøtter man en god bad-kultur i idræt? Andreas har kikket i 

bekendtgørelsen omkring idræt, og han har haft kontakt med Charlotte Mentz, som er 

fagkoordinator for idræt. 

Skal skolebestyrelsen arbejde for at have principper om bad/brusning, der afspejler en 

ambition, som er højere end den der hersker nu, hvor brus primært handler om at sænke 

kropstemperaturen? 

Det ser positivt ud, hvis virkeligheden er, som det beskrives af idrætslærerne. 
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Der skal foregå en afvejning af hvad tiden i idrætstimerne skal bruges på – megen tid på 

idrætsaktiviteterne eller på brus ? 

I udskolingen prioriteres tiden i hallen højere end tid under bruseren. Hvis der skal prioriteres 

anderledes, skal det foregå med fokus på fællesskabet. 

Den enkelte lærer skal balancere hvor meget tid, der skal bruges på bad, alt efter hvilken 

aktivitet der har været 

Bad kan også tales ind i fysiske rammer. 

Der er og skal være en forventning om, at der bliver badet efter idræt. 

Som idrætslærer har man i udskolingen ikke mulighed for at gå ind i begge omklædningsrum. 

Skolebestyrelsen vil gerne signalere, at de godt vil støtte op omkring en god badkultur. Der 

skal være en god kommunikation ud til forældrene om, hvordan man bruger bad i forbindelse 

med idræt. 

Det vurderes ikke at der er behov for principper lige nu. 

Udvalget arbejder videre 

 

Toilet: Arbejder stille og roligt videre. Udvalget skal mødes med Lis og Bent for at tale om 

rengøringsprocedurer. 

Rikke arbejder videre med sundhedsplejersken og har desuden talt med lærer Anne-Mette Bak 

om opgaven ude i klasserne omkring toilet-kultur. Et muligt tidspunkt for opstarten på en 

samtale med eleverne om at skabe en god kultur kan f.eks være, når skoleåret begynder, og 

kontaktlærerne har tid alene med klasserne.  

   

(kl. 19.25) 5. Budget og undervisningsmidler  (bilag 2)  

Vi får en klasse mere næste skoleår (tre 9. klasser går ud og fire 0. klasser kommer ind). Vi 

plejer derfor at ansætte endnu en lærer, hvilket vi ikke vælger at gøre i år, da vi har brug for 

at spare næste skoleår. Der bliver et merforbrug på ca. 1. mio kroner til specialklasser næste 

skoleår, men der er ikke bevilget flere midler. 

Skolen skal spare ca. 1. mio kroner, og det sker med en lærerstilling på støtte, PLC, mentor, 

m.m. Herudover er besparelsen på undervisningsmidler mm. Bestyrelsen ytrer bekymring 

over, at der skæres i GIF i en kommune, hvor der prioriteres i forbyggende indsatser. Det er 

ikke holdbart og stærkt utilfredsstillende. 

Lis har regnet på udgifterne til en lejrskole på 2. årgang. Det koster mellem 75 – 80.000 kr. 

(inkl. 4 klasser, vikarer, uv.tillæg, afspadsering osv.) 

Punktet lejrskoler har været på lærernes faglige klub og anbefalingen fra lærerne er, at man 

sløjfer de lejrskoler, der ligger på 2. og 4. årg.  

SFO- budgettet bærer præg af, at man nu kan se, at vi mangler 4. klasserne. Vi skal derfor 

skære 3 stillinger. Der er en klasse mindre i SFO - her ligger den ene stilling, den anden 

fjernes med naturlig afgang og den sidste omdefineres til en støttestilling. 

 

(kl. 19.55)  6. Inklusionsudvalg (20 minutter) 

 Punktet udsættes 
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(kl. 20.15)  7. Fysiske Rammer udvalg: Rådmand Thomas Medon har takket ja til 

vores  invitation. Det bliver d. 15 maj kl. 15 på skolen. 

  

Der indledes med en gå-tur og efterfølgende samtale. 

På mødet skal fokus lægges på de fysiske rammer. Det skal på dagsordenen, at 

vi kommer til at mangle klasselokaler, og muligheden for at have idræt er 

sparsomme (en hal). 

 

Arbejdet i RULL-udvalget går efter planen. Der har i dag været møde i 

styregruppen, hvor en af scenarierne er valgt ud. 

  

(kl. 20.35)  8. Skolebestyrelsesvalg. (bilag 3) tids og handleplan 

 afklaring ønskes for nuværende bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, 

om de  ønsker at stille op igen. 

 Lea trækker sig – og åbner for en 2 årig post. 

 Der er 4 på valg: 

Andreas genopstiller 

Kasper trækker sig  

Jakob genopstiller 

Benita genopstiller 

Lene genopstiller 

Ditte trækker sig  

 

(kl. 20.50)  9. Punkter til næste møde – mandag d. 14. maj 

• Toilet-udvalget (15 min) 

• IT-udvalget opfølgning på princip  

• RULL-projektet  

• Skolebestyrelsens cafe i forbindelse med åbent hus arrangementet torsdag 

d. 17. maj i flexugen 

• Input til pjecen 

 

(kl. 20.55)  10. Eventuelt 

TJE bestiller bord på Pihlkjær til d. 12. juni som afrunding skoleårets 

bestyrelsesarbejde. 

 

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

 180307 Referat fra skolebestyrelsesmøde 

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

Skolebestyrelsens  interne dokumenter → budget og regnskab → 180412 → …. 

Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → Forældreintra → Skolebestyrelsen → 

Skolebestyrelsens  interne dokumenter → Valg til skolebestyrelsen → 2018 → ... 

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

