Referat fra skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 12. juni, 16.00 – 18.00 + efterfølgende spisning
Sted: Navitas, Inge Lehmanns Gade 10 6. sal. Lokale 6.040
(Gå til Incubas indgang på 6. sal. Ring til Jakob på 21651093)
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:
Marie-Louise, Ole, Jens
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
Relationskompetancer: Torben, Jasper, Anette, Benitta, Rikke
Toiletter: Rikke, Marie Louise, Torben
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(kl. 16.00)

1. Godkendelse af dagsordenen

(kl. 16.03)

2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste
bestyrelsesmøde
(Bilag 1)

3. Meddelelser
•

Jakob stopper som næstformand efter mødet i dag. Der konstitueres en ny
næstformand efter sommerferien.
• Vi har fået lovning på en ekstra afsætningslomme, samt en cykelbane
omkring ”Villys Have”
4. Nyt fra udvalgene.
Elevråd: Der er valgt nyt elevråd og tilhørende FU. Agnes er blevet ny formand. Der bliver
afholdt en elevrådskursusdag tirsdag d. 20. august kl. 8-13. Elevrådet har været på tur, som
afslutning på skoleåret 2018/19.
Fysiske rammer: Vi har som tidligere nævnt fået bevilget to ekstra klasselokaler i RULLprojektet. Således kommer vi op på 40 lokaler. Dette betyder, at der bliver 9
udskolingslokaler.
Ansættelsesudvalg: intet nyt
It-udvalg: der er taget initiativ til et møde vedr. BYOD-princippet
Vestby: Se pkt. 5
MinUddannelse: Intet nyt. Udvalget ændrer navn efter sommerferien.
Relationskompetencer: Nanna har holdt et oplæg om sit arbejde og de redskaber hun
bruger som mentor på skolen. I forhold til den videre proces, arbejdes der nu videre med
medarbejderne, og først senere involveres forældrene. Louise Klinge vil gerne komme og holde
oplæg for medarbejderne, hvilket kan være med til at skabe et fælles grundlag for arbejdet
med relationskompetencer.
Toiletudvalg: To toiletter bliver total renoverede – resten bliver shinet op. Der ligger
indkøbsaftaler på det inventar, der skal bruges i indretningen. Torben vil sende de aftaler der
er indgået videre til udvalget.
5. Skoledistriksændringer. ”Aftale om Skoletilbud i Gellerup-Toveshøj, Bispehaven”.
Konsekvenser for Gammelgaardsskolen. (bilag 2) (bilag3)
Man vil fra politisk hold etablere et nyt skoledistrikt i Gellerup. Dette betyder, at der bygges to
nye skoler en til indskoling og en til mellemtrin/udskoling.
I forhold til Gammelgaardsskolen har man planer om at lægge en del af Bispehaven til vores
skoledistrikt.
I skoleåret 2020-2021 lægger man dermed 0. årg. fra Bispehavens nordøstlige del til
Gammelgaardsskolen.
Der er et fokus fra skolebestyrelsen på sikker skolevej i forhold til denne del af skoledistriktet.
Dette har formanden allerede udtrykt til pressen.
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1. Hvad tænkes der rundt om bordet? Vil skolebestyrelsen arbejde imod beslutningen,
eller kan vi se os selv i opgaven? Kan vi tage imod flere elever inden RULL-projektet er
færdigt?
Det er væsentligt at forholde sig til, hvad det reelt vil betyde for de nye
børnehaveklasser, at der potentielt kan komme 21 nye elever fra Bispehaven? Det er
desuden vigtigt, at kulturen på Gammelgaardsskolen bevares, og at vi er
opmærksomme på, hvor stor andelen af to-sprogede må være, uden at det vil påvirke
skolens kultur. Vi skal sørge for at inddrage forældrene allerede fra 0. kl. Der er ikke
bekymring for de to-sprogede generelt, men for de elever som har brug for specifik
sprogstøtte. Dette er der ikke sat midler af til i det nye scenarie, selvom antallet af
disse elever vil stige.
2. Skolebestyrelse ønsker at holde et informationsmøde med B og U for at stille de
spørgsmål vi måtte have.
3. Hvilke krav/ønsker vil vi bruge som løftestang?
• Skolebestyrelsen ønsker midler til flere elever med sprogstøtte behov.
• Bygningsproblematik i forhold til lokaler og idrætsfaciliteter evt.
midlertidige barakker i 2020
• Opførelse af en hal på Gammelgaardsskolen, for at afgive Globus 1 til
de nye skoler i Gellerup.
• Ekstra mulighed for boost til de fagligt stærke elever, for fortsat at
gøre skolen ekstra attraktiv.
• Efteruddannelse af personale i forbindelse med opstart på nye 0. kl. og
derefter successivt.
• Nest-klasser eller tilsvarende
• Ekstra midler til skole/hjemsamtaler
• Socialforvaltningen – ekstra socialrådgiver til Gammelgaardsskolen
Høringsfrist d. 1. okt.
Tidsplan:
TJE kontakter B og U for at holde møde skolebestyrelsen primo august.
6. Budgetopfølgning (bilag 4) (bilag 5)
-ultra kort status opdatering. Kun forberedte spørgsmål.
Ingen store ændringer siden Lis gennemgik budgettet sidst.
7. Evaluering af Årshjulet (bilag 6)
Ideer til det kommende skoleår kunne med fordel lægges i august.
Der skal afsættes 10 møder årligt, pt er der afsat 11.
Maj: input til formandens beretning. Gerne mere fra udvalgene.
Vi holder fast i, at der er et enkelt årligt møde med SFO-forældrerådet.
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Vi skal have en opmærksomhed på, at der som næstformand ligger en opgave i at deltage i
formøderne, hvor dagsordenen laves. Derudover har næstformanden en opgave som
mødeleder.
Skolebestyrelsesmedlemmerne skal melde ud til hele bestyrelsen, når de deltager i et af de
eksterne møder, der indkaldes til f.eks. på rådhuset.
8. Ideer til kommende år.
• Ny struktur og vestbyen
• Vær opmærksom på principperne, som skal opdateres igen – f.eks.
klassedannelse.
• Karaktergivning: hvilke overvejelser ligger til grund for de karakterer der
gives og hvordan arbejdes der med det sammen med eleverne
• Kantinen
• Sikker skolevej
9. Formandens beretning.
Input fra gruppen skrives om, så afsnittet er klar til at klippe ind i beretningen. Sendes til
Andreas.
Andreas vil desuden afslutte beretningen med input fra pkt. 5 i dagens dagsorden med henblik
på det videre arbejde i skolebestyrelsen. Der skal dog ikke nødvendigvis sendes signaler i
beretningen om, at skolebestyrelsen godkender ændringsforslaget om nye skoledistrikter.
Afsnit om relationskompetenceudvalget: Der er i første omgang fokus på medarbejdernes
arbejde i relationskompetence ikke den enkelte elev (Benita retter til og sender til Andreas)
Benita læser korrektur
10. Punkter til de næste møder
Møde med B & U
Høringssvar til forslag om ændringer i skoledistrikterne i vestbyen
11. Eventuelt
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Bestyrelsesreferater -> 2019 →
2019 05 07 Referat fra skolebestyrelsesmøde
Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → ForædreIntra → Skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Vestby → aftale-om-skoletilbuddet-i-gelleruptoveshoej-ogbispehaven.pdf
Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → ForædreIntra → Skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Vestby → 18-050436-26 Gammelgårdsskolen
8691605_7_0
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Bilag 4: www.gammelgaardsskolen.dk → ForædreIntra → Skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Budget og Regnskab → 190612 → 2019 06 12
Budgetopfølgning maj 2019 SFO
Bilag 5: www.gammelgaardsskolen.dk → ForædreIntra → Skolebestyrelsen →
Skolebestyrelsens
interne dokumenter → Budget og Regnskab → 190612 → 2019 06 12
Budgetopfølgning maj 2019 UV
Bilag 6: www.gammelgaardsskolen.dk → Forælder → Skolebestyrelsen → Årshjul
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