Referat fra skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 7. maj, 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 Søndermank Bentzen – indskolings- og SFO-leder
Charlotte M. Pedersen – mellemstrinsleder
Jasper Staffensen – udskolingsleder
Lis Friis Winge – administrativ leder
Marie Hvid Jespersgaard – Formand for elevrådet
Klara Wenzell Rasmussen – Næstformand for elevrådet
Afbud:
Jakob
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
Godkendt.
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1) Godkendt
3. Meddelelser
Datoer for kommende skolebestyrelsesmøder (bilag 2)
Husk input til formandsberetning. Deadline 27. maj om morgenen.
• Skolebestyrelsen plejer at stå for en kaffebar i personalerummet til Gamby åbent hus
torsdag d. 23. maj kl. 15.00 til 17.30. Anette, Ole og Andreas melder sig fra
skolebestyrelsen.
• 8.x er blevet danmarksmestre i matematik. Det er andet år i træk at vi vinder den
konkurrence
4. Nyt fra udvalgene.
Elevråd: Agnes deltager i dag i stedet for Marie. Agnes er sekretær i elevrådet og forventet
spidskandidat til formand- eller næstformandsposten.
På sidste fællessamling i udskolingen deltog også kommende 5. og 6. årg., og der blev
gennemført elevrådsvalg. Alle klasser har nu valgt repræsentanter.
Elevrådet laver sin egen elevrådsdag, hvor de fortæller de nye elevrådsrepræsentanter om
elevrådsarbejdet. Elevrådet melder sig ud af DSU i 2020, da de hellere vil arbejde selv.
Benita foreslår, at man holder valgoplægget til elevrådet af to omgange med henholdsvis
mellemtrin og udskolingseleverne.
Fysiske rammer: I forbindelse med de nye elevprognoser figurerer Gammelgaardsskolen nu
som en 4-spors skole, og har derfor fået bevilget endnu to klasselokaler i vores RULL-projekt.
Ansættelsesudvalget: intet nyt
IT-udvalget: Der skal findes et mødetidspunkt for et udvalgsmøde. Formålet er at få justeret
listen over devices.
Vestby: Udvalget var til møde i Brabrand sammen med repræsentanter fra de
omkringliggende skolebestyrelser, administration og politikere. Borgmester og rådmand
redegjorde for de store linjer fremadrettet, hvorefter man gik rundt til forskellige stande,
bemandet af administrative medarbejdere. Udvalget var godt tilfreds med mødet.
MinUddannelse: Intet nyt
Relationskompetencer: Møde er udskudt til 6. juni
Toiletter: Der er kommet et konkret tilbud, som er sat i gang. Projektet tænkes færdigt til
efterårsferien og er berammet til 1.1 mill.
5. Input til folder (Ole og Anette) (bilag 3)
Teksten kan med fordel indeholde små overskrifter til de forskellige afsnit. Udvalget tager
skolebestyrelsens kommentarer med og reviderer teksten udfra disse.
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6. Beslutningspunkt: Princip for lejrskoler.
For at imødegå kommende besparelser på budget 2019 og 2020 fjernes 2. klassetrin
fra princippet. (eksisterende princip: bilag 4)
Tegnet 2. skal slettes i 5. linje.
7. Status på Aula erstatningen for ForældreIntra. (Skoleledelsen)
Aula er dels hjemmesiden og dels den kommunikationsplatform, som vi nu bruger intra til.
Skolebestyrelsens dokumenter gemmes. Der bliver pt. ryddet op i intra, så det der lægges
over i Aula, er det vi ønsker at gemme.
Skolens superbrugere, administrationen, ledelsen og FPLére har været på kursus. Der arbejdes
på at få så mange tilbagemeldinger som muligt for at lave de rigtige opdateringer. Der ønskes
en mere ensrettet anvendelse. Strukturen er simplere i aula end i intra. Det er et
indsatsområde at mindske informationsstrømmen.
I forbindelse med anvendelsen af MinUddannelse eller en ny tilsvarende platform (Momo), har
skolens ledelse lagt op til, at det er muligt at afprøve Momo med sin klasse næste skoleår. Det
er dog væsentligt, at alle klassens lærere i så fald anvender Momo, så forældre ikke skal
orientere sig på flere platforme i samme klasse.

Input
•
•
•
•
•

fra forældre:
Ensretning på hvor der skrives om lektier
Kan man som forælder komme til at skrive til andre lærere end ens børns?
Kan eleverne skrive til hinanden over aula?
Brugen af sms
Cafe for forældre om brugen af Aula.

Der nedsættes et udvalg, som kan arbejde med forældredelen herunder kommunikationen
mellem skole og forældre. MinUddannelses-udvalget tager arbejdet med Aula på sig. Udvalget
består nu af: Jakob, Benita, Anette, Jens, Charlotte, en superbruger og en eller to fra
elevrådet. Jasper indkalder til første møde.

8. Justering af folkeskolereformen. Forventet færre lektioner.
Hidtil benyttet regel §16b, hvor man kan lave 2 voksen lektioner og dermed opnå
færre lektioner med øget kvalitet og samme bemanding,
Eksempler på brug af §16b på skolen fremlægges (Skoleledelsen)
Der blev fremlagt eksempler på § 16b ansøgningerne.
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9. Information om to-årigt forsøgsordning med karakterfri skoledag for kommende
8. klasser. (Skoleledelsen)
Udgangspunktet for forsøget har været, at mange unge mennesker er pressede og mistrives i
skolen, bl.a. pga. et karakterpres.
Den karakterfri skoledag fokuserer på formativ feedback med løbende feedback i de processer
eleverne arbejder i. Der er desuden indført begrebet growth mindset.
Det er primært karaktergivning i dansk og matematik i hverdagen, der ændres til en formativ
feedback kultur. Fokus er adskillelse mellem feedback og karakterer, da forskningen viser, at
karakterer ikke øger læringen, som feedback gør. Der er lovkrav om 2 standpunktskarakterer i
forbindelse med UPV´en, hvilket forsøgsordningen ikke ændrer på. To-voksenlektionerne
navngives feedback i skemaet, så eleverne ikke er i tvivl om, hvornår det foregår.
Systematikken er væsentlig.
Der arbejdes fortsat med vurderinger, men som en del af en proces, og ikke som et tal der
vurderer et slutresultat.
Eleverne i skolebestyrelsen oplever, at der allerede nu gives god feedback tilbage på skriftlige
opgaver.
Det er tanken, at eleverne i udskolingen i højere grad selv skal være centrale aktører i deres
læring.
Der indkaldes til et forældreorienteringsmøde.

10. Punkter til de næste møder
• Børn og digitale vaner – hvad er hjemmets opgave og hvad er skolens opgave.
Skolelederforeningen har udgivet ”Guide til forældre om børn og digitale vaner”, som
kan inddrages.
• temaer til næste skoleår
• karaktergivning – hvordan giver vi karakterer på Gammelgaardsskolen og hvordan
foregår dialogen omkring dette mellem skole og hjem. Kan der evt. findes en praksis
frem indenfor dette på andre skoler.
Næste møde d. 12. juni foregår fra kl. 16 på Navitas, hvorefter der er middag ude i byen (på
Anker)
11. Eventuelt
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2019 →
2019 04 01 Referat fra skolebestyrelsesmøde
Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → ForædreIntra → Skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Mødedatoer → Skolebestyrelsesmøder 201920 – forslag
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Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → ForædreIntra → Skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Folder → 20190507 Folder – tekst om
skolebestyrelsen
Bilag 4: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Skolebestyrelsen → Principper → 06
2015
Princip for lejrskole
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