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Referat fra skolebestyrelsesmødet 

 

Tid:  d. 1. april, 19.00 – 21.00  

Sted: Mødelokale 3 

Mødeleder: næstformand Jacob Pagter  

 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt 

Jakob Pagter – næstformand/forældrevalgt 

Anette Stamer Ørsted – forældrevalgt 

Marie-Louise Brebøl Christensen – forældrevalgt 

Rikke Schou-Hansen - forældrevalgt 

Ole Madsen – forældrevalgt 

Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt 

Nina Ry-Mikkelsen – forældrevalgt suppleant 

Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant 

Anette Bak Lopéz Fernández - Medarbejder repræsentant 

Torben Jensen – skoleleder   

Kirsten Søndermark Bentzen – indskolings- og SFO-leder 

Charlotte M. Pedersen – mellemtrinsleder 

Jasper Staffensen – udskolingsleder 

 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

 

Marie Hvid Jespersgaard – Formand for elevrådet  

Klara Wenzell Rasmussen – Næstformand for elevrådet 

 

Afbud: 

Andreas, Ole, Marie, Klara, Anette Lopez, Marie Louise 

  

Faste udvalg: 

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

ansættelsesudvalg: Rikke, Marie-Loiuse, Benita 

IT-udvalg: Andreas, Jakob 

Vestby: Andreas, Ole, Torben  

Min uddannelse: Jakob, Benita, Jasper, Charlotte 

Elevråd: Marie og Klara 

Relationskompetencer: Torben, Jasper, Anette, Benitta, Rikke 

Toiletter: Rikke, Marie Louise, Torben 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

Ok 

 

 

2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde 

(Bilag 1)  

Referatet fra forrige møde ligger nu i en tilrettet udgave jvf. punkt 2 fra sidste møde 

 

3. Meddelelser 

planlægning af afsluttende bestyrelsesmøde d. 12. juni. 

Mødet starter kl. 16 hvorefter der er middag. Der kommer nærmere informationer om stedet 

senere. 

Justering af folkeskolereformen: Der er mulighed for at justere indskolingen med 2 ¼ 

klokketimer og for mellemtrin og udskoling med 2 klokketimer. 

For 0. og 1. kl. betyder det her på Gammelgaardsskolen, at disse to årgange skal læse en 

lektion mere end de har nu, da vi gennem de sidste to år har anvendt maksimalt brug af §16b. 

Det indstilles til bestyrelsen at skolen søger §16b igen for de to årgange, så de fortsat kan 

blive på det timetal de er på nu. Tidsfristen for ansøgningen er d. 1. maj. Bestyrelsen 

beslutter, at der kan søges om §16b, så skoledagens længde for indskoling kan forblive som 

hidtil. 

Valgfag –  

Regeringen har ydermere vedtaget et lovforslag om et obligatorisk 2-årigt praktisk/musisk 

valgfag på 7.-8. klassetrin 

Ændringer ift. nuværende regler om valgfag: Ændringen indebærer, at elevernes 

obligatoriske valgfag i 7. og 8. klasse fremover skal være et toårigt praktisk/musisk valgfag. 

Det toårige valgfag gennemføres og afsluttes med en obligatorisk prøve i 8. klasse. Prøven vil 

være en forudsætning for, at eleverne har aflagt afgangseksamen og vil indgå i UPV-

vurderingen i 8. klasse. 

Konkret skal eleverne fremover på 7. og 8. klassetrin tilbydes valgfaget håndværk og design, 

og eleverne kan tilbydes valgfagene billedkunst, musik og madkundskab. Eleverne vil skulle 

tage ét af disse fire praktisk /musiske valgfag i 7.-8. klasse. Udgangspunktet er, at eleven ikke 

kan vælge om. 

På Gammelgaardsskolen udbyder vi alle fire valgfag og kommende 7.årgang har allerede 

afleveret ønsker. Kommende 8. og 9. årgang fortsætter på nuværende valgfagsordning og 

bliver derfor ikke berørt af det nye politiske initiativ. 

 

 

Skolen har tre stillinger ledige pga. pension og orlov. Der er pt. mobilitetsuge for fastansatte 

og vi har fastansat 2, som bliver omplaceret i en fast stilling på Gammelgaardsskolen pr. 1. 

august 2019. 
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4. Nyt fra udvalgene. 

Elevråd: Intet nyt 

Fysiske rammer: Torben har orienteret skolebestyrelsen om, at der er bevilget to 

klasselokaler mere end hidtil budgetteret i rull. Det undersøges lige nu, om huset på prærien 

skal blive eller skal fjernes i forbindelse med ombygningen. 

IT-udvalget: mødes efter påske 

Vestby: intet nyt 

MinUddannelse: Momo eller MinUddannelse? De pæd.ledere skal på kursus i Momo, og 

indkalder udvalget, når der er mere viden om dette 

Relationskompetencer: intet nyt 

Toiletter: Intet ny. Der ventes på priser på udbudsmaterialet. 

 

 

 5. Input til formandens beretning. Input fra udvalg ønskes. Deadline d. 27. maj. 

Mængde af indhold fastsættes. Formanden sammenskriver ud fra referaterne og 

laver en sammenhængende historie. Vi har meget arbejde i udvalgene, der gerne må 

vises frem, men som ikke ender i referaterne. 

 

De udvalg som har været aktive i dette skoleår bedes sende noget skriftligt til Andreas. 

Husk inklusionsudvalget, som afsluttede med pjecen i dette skoleår. 

 

6. Input til folder. Find to mand til at skrive/opdatere indhold.  

Deadline 1. maj.  

Anette og Ole vil kikke på indholdet. 

Alle skal tjekke egne oplysninger i folderen 

 

7. Regnskab (Lis) 

(bilag 2) 

SFO 

Resultat for 2018 på 944.000 

Af disse anvendes 450.000 på et udeværksted, som er sat i gang. 

Se desuden bemærkninger s. 2 (SFO) 

Ingen bemærkninger fra bestyrelsen til regnskabet 

 

Undervisning 

Resultat for 2018 på 975.000 

Se bemærkninger s. 2 (undervisning) 

Flere midler til lønninger skyldtes flere langtidssygemeldte sidste skoleår, som har bevirket 

øget vikarudgifter. 

Ingen bemærkninger fra bestyrelsen til regnskabet 
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8. Budget (Lis) 

(bilag 2) + (bilag 3) 

SFO 

Blev gennemgået på sidste møde. Der er ikke yderligere kommentarer.  

Budgettet for SFO godkendes 

 

Undervisning. 

Kommentarer til Oles mail:  

Varme: Skolen kan ikke ændre på hvem varmen leveres fra, men med nye facader og AA+ 

tiltaget regner vi med at spare noget på varmeregningen. 

Det administrative set up: vi har endnu ikke viden nok om, hvilken betydning det får for 

skolen. Vi antager dog ikke, at skolen kan spare penge her, da det bliver en central besparelse 

Rengøring: Vi leaser måtter, som nu konteres under renholdelse i stedet for inventar, derfor 

ser udgiften her større ud end tidligere. 

Vikaromkostninger: Skolen arbejder meget med nedbringelse af sygefraværet. De første 7 

uger får skolen ikke refusion for de sygemeldte. Vikarforbruget dækker også over 

efteruddannelse, lejrskoler, kurser, 6. ferieuge m.m. som alt sammen kræver vikardækning. 

 

Bundlinjen: der forventes et underskud på omkring 300.000 

 

Der er ikke yderligere kommentarer udover de forklaringer der er sendt ud som bilag. 

Budgettet for undervisning godkendes. 

 

10. Punkter til de næste møder 

Justering af folkeskolereformen – eksempler på ansøgninger på §16b (JAS og CMP) 

Opsamling på folder – herunder personlige oplysninger 

Principper for lejrskoler – Forslag til at linje 4 - ”2. klassetrin fjernes.” 

Budgettet 2020 – kan bestyrelsen gøre noget for at skubbe i den rigtige retning politisk. 

 

Fremtidigt punkt: Børn og digitale vaner – hvad er hjemmets opgave og hvad er skolens 

opgave. Skolederforeningen har udgivet ”Guide til forældre om børn og digitale vaner”, som 

kan inddrages.  

   

11. Eventuel 

 

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder →  Bestyrelsesreferater -> 2019 →  

 2019 03 07 Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

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

Skolebestyrelsens  interne dokumenter → Budget og Regnskab → 190501 

 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/
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Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder →  Skolebestyrelsen → Principper →  06 

2015  Princip for lejrskole 

 

 

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

