Referat fra skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 14. maj 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:
Lea Sørensen
Anette Lopez

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
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Elevråd: Frederik, Asbjørn
Livsduelighed: Torben, Jasper, Benitta, Rikke + SFO forældrerepræsentant
Badekultur: Kasper, Andreas
Toiletter:Rikke, Marie Louise, Torben

(kl. 19.00)

1. Godkendelse af dagsordenen
Ok
(kl. 19.03) 2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste
bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Ok
(kl. 19.05) 3. Meddelelser
Benita har været til møde med SSP-Østjylland med temaet digital
dannelse og trivsel.
Oplægsholder på mødet var Jonas Ravn og skolebestyrelsen har fået tilsendt et
link til hans oplæg fra Benita. Jonas Ravn talte bl.a. om sociale medier som en
stressfaktorer for børn og unge og om beskyttende indstillinger man som forælder
kan/bør være opmærksom på.
De 4 store medier han kom omkring er: Snapchat, Facebook, Instagram og
Youtube.
Der blev opfordret til at tage digital dannelse og trivsel op på de kommende
forældremøder.
SSP sammenskriver spørgsmål/svar på gruppearbejderne på SSP-mødet og
sender det efterfølgende ud til skolerne.
Ovenstående kan være et indsatsområde for skolebestyrelsen næste skoleår.
Skolebestyrelsen kan evt. lave et forældrearrangement med Jonas Ravn
SMG- århus og Center for Digital Pædagogik er begge leveringsdygtige i forløb for
både elever, forældre og pædagogiske medarbejdere og Gammelgaardsskolen har
gjort brug af dem i flere omgange
Resultat af skolebestyrelsesvalg – fredsvalg
Skolebestyrelsesmedlemmer pr. 1. august 2018
Andreas Bach Aaen
valgt for fire år
børn
Anette Stamer Ørsted
valgt for fire år
børn
Benita Clemmensen
valgt for fire år
barn
Ole Madsen
valgt for fire år
børn
Jakob Illeborg Pagter
to år tilbage
Marie-Louise Christensen to år tilbage
Rikke Schou-Hansen
to år tilbage

i
i
i
i

2.a, 4.a, 6.a, 8.y
4.d, 7.d
5.a
0.klasse, 4.c

børn i 4.d, 8.d
børn i 5.c, 6.a
børn i 0. klasse, 4.d, 9.a
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Suppleanter
Nina Ry-Mikkelsen

to år

børn i 0. klasse, 2.b, 3.b

(kl. 19.20) 4. Nyt for udvalgene.
Elevråd:
Elevrådet har afholdt elevrådsvalg – der er blevet valgt nye elevrødder og
elevrådet konstituerer sig på næst kommende elevrådsmøde
Agnes og Nikoline fra toiletudvalget har sendt spørgeskemaer ud i klasserne, og
de har fået nogle svar tilbage.
Fysiske rammer:
Der afholdes møde med rådmanden tirsdag d. 15. maj
Prognoserne spår 3-spor på Gammelgaardsskolen, mens virkeligheden de sidste
mange år ar vist 4-5 spor på skolen – dette vil bl.a. være en del af dagsordenen
på mødet.
Ansættelsesudvalg
Der er slået 3 stillinger op med deadline mandag d. 21. maj og der indkaldes til
samtaler i umiddelbart forlængelse heraf.
Benita og Rikke deltager fra bestyrelsen
Inklusionsfolderen
Inklusionsfolderen er sendt i sidste nye udgave til de som deltager i mødet med
Thomas Medom. Der er taget fotos, som er det næste der skal sættes ind.
MinUddannelse
Der skal indkaldes til møde – JAS og CMP indkalder til møde inden sommerferien
Livsduelighed
Der har ikke være møde endnu.
Digital dannelse kan være en del af arbejdet i dette udvalg
Badkultur
Andreas vil lave en afrunding på det, vi var omkring på sidste
skolebestyrelsesmøde

(kl. 19.35) 5. Input til folder
Listen over skolebestyrelsens aktuelle arbejde skal opdateres, så den matcher
næste skoleårs. Der er deadline for input d. 15. maj- sendes til Mille på
kontoret.
Listen skal tælle følgende punkter:
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•
•
•
•
•

Inklusion og fællesskaber
Livsduelighed
Fysiske rammer
MinUddannelse
Elevtoiletter

Input til årsberetning
Andreas laver årsberetning og sender ud. Hvis der er udvalg, som gerne vil byde
ind med input fra det arbejde de har været en del af, vil Andreas gerne have det
senest d. 8. juni.

(kl. 19.45) 6. Toilet-udvalg (15 minutter)
(bilag 2)
Udvalget har sendt et oplæg til fremtidig indsats vedrørende elevtoiletter på
Gammelgaardsskolen. I oplægget skitseres anbefalet indsats i skoleåret
2018/2019.
Skolebestyrelsen opfordres til at træffe beslutning om, at elevtoiletterne fortsat vil
være et fokusområde i skolebestyrelsens arbejde i det kommende skoleår, jf.
forretningsordenens pkt.6, og at udvalget bemyndiges til at fortsætte arbejdet iht.
indstillingen.
Oplægget er inddelt i renovering, elevadfærd og rengøring
I forhold til renovering er udvalget i dialog med Aarhus Kommune vedrørende
projekt om indretning af fremtidens skoletoiletter til brug for RULL projektet
Eleverne skal høres i forhold til deres ønsker til elevtoiletter.
Der bliver muligvis koblet en konsulent på fra Aarhus Kommune.
Rengøring: Lis er ved at lave en differentiering af rengøring så de toiletter der
bruges mest får ekstra rengøring.
Elevadfærd
Indskoling: Sundhedsplejen har lavet materiale til at undervise i
toiletadfærd.
Mellemtrin – med afsæt i lærerne. Der findes ligeledes materialer til at
undervise i toilethygiejne
Udskoling: nudging som tilgang til god toiletadfærd.
Udvalget kan godt finde forskellige materialer, men megen eksekvering ligger hos
lærerne.
Overgangen fra børnehaven kan anvendes, da eleverne allerede har lært noget
om toiletadfærd inden de kommer i skole.
Det har god effekt, hvis skolebestyrelsen deltager i et lærermøde/personalemøde
for at skabe ejerskab blandt personalegrupperne.
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Beslutning: Skolebestyrelsen bakker op om udvalgets indstilling, og ønsker at
udvalget arbejder videre med elevtoiletterne. Udvalget, eller dele af det, skal
deltage i et lærermøde/personalemøde i starten af skoleåret for at fortælle
medarbejderne om projektet og for at give ejerskab til det blandt det
pædagogiske personale

(kl. 20.00) 7. Status på RULL-projektet.
Torben præsenterede visionen og tegningen over RULL-projektet på
Gammelgaardsskolen.

(kl. 20.15) 8. IT-udvalg. Input fra Jasper om hvordan skolen har udfyldt rammerne i
forhold til det nye princip. Hvad er praksis blevet?
- Kommunikation til forældre om Bring Your Own Device
- Opdateret liste om software i brug på de forskellige platforme.
Jasper gennemgik kort principperne omkring BYOD.
6. årgangs forældre modtager en vejledning på baggrund af B&U´s anbefalinger
sidst på skoleåret – denne bør også ligge på skolens hjemmeside.
I forlængelse heraf sendes ligeledes en oversigt over hvilken hardware, der
understøtter hvilke software. Denne oversigt opdateres en gang om året.
Der er udarbejdet en kvittering for modtagelse af computere, for de elever der
låner skolens computer. Vi har 250 elever i udskolingen, af disse har 40 elever
lånt computere af skolen.
Forældrene oplever, at der bliver taget fint hånd om elevernes forskellige valg af
devices og de udfordringer, der indimellem kan opstå, når eleverne ikke sidder
med de samme typer.
(kl. 20.30) 9. Skolebestyrelsens cafe i forbindelse med åbent hus arrangement
torsdag d. 17 maj i flexugen. kl. 15-17.30.
Skolebestyrelsen skal primært bemande en kaffebod i personalerummet.
Det skal fremgå, at det er skolebestyrelsen, der står i boden.
(kl. 20.40) 10. Punkter til næste møde
Mødet afholdes i Navitas kl. 16, og der er efterfølgende middag i Mejlgade.

(kl. 20.55) 11. Eventuelt

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2018 →
180412 Referat fra skolebestyrelsesmøde
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Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → Forældreintra → Skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Elevtoiletter → 05 2018 Indstilling fra udvalg
vedr
elevtoiletter vs2
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