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Referat fra skolebestyrelsesmødet 

 

Tid:  d. 5. september 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 – mellemstrinsleder 

Jasper Staffensen – udskolingsleder 

?? – administrativ leder 

 

Agnes Grønne Laursen – Formand for elevrådet  

Ellen Laurberg Andersen – Næstformand for elevrådet 

 

Afbud: 

Anette Lopez, Anette Stamer Ørsted, Nina Ry-Mikkelsen, Kirsten Benzen 

 

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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1. Godkendelse af dagsordenen 

Nina Ry-Mikkelsen er flyttet og skal ikke længere stå på hjemmesiden. 

Dagsordenen er godkendt  

 

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

(Bilag 1) 

Referatet godkendt 

 

3. Meddelelser 

Ingen meddelelser 

Tjek brusernes temperatur – de er enten meget varme/kolde 

 

4. Nyt fra udvalgene. 

Elevråd: 

Elevrådet har selv afholdt en kickoff-elevrådsdag d. 20. august 2019, hvilket betød, at dagen 

kunne få det indhold elevrådet selv synes var vigtigt, samt få en fornemmelse af hvad der 

rører sig på de forskellige årgange. Der arbejdes bl.a. med årets motionsdag, 

månedssamlinger og udearealerne. På onsdag nedsætter elevrådet diverse udvalg. 

Der spørges ind til hvorfor det kun er de ældste, der har poster i elevrådet. Der opfordres til at 

tænke de yngre elever i elevrådet mere ind. 

Fysiske rammer: Der er indkaldt til møde d. 30. sep. 2019 

Ansættelsesudvalg: Udvalget har ansat en ny lærer til 2. årgang. Der var 129 ansøgere til 

stillingen. 

IT-udvalg: Intet nyt – JAS skal indkalde til et møde (gerne først på dagen) Aarhus Kommune 

vil bevilge chrome-books til alle skoleelever. Vi vil fortsat være opmærksomme på hvad der 

sker på det område.  

Vestby: Se pkt. 9 

Udvalget for digitale platforme: Intet nyt. Lige nu afventer vi Aulas opstart. 

Relationskompetencer: Der er møde d. 19. september. Louise Klinge kommer og holder 

oplæg d. 18. januar på skolens pædagogiske lørdag. Skolebestyrelsen er velkommen til at 

deltage. 

Toiletter: Toiletrenoveringen skal være færdige til efterårsferien. Flere toiletter er 

færdigrenoverede på nuværende tidspunkt. Det er vigtigt at fortsætte snakken med eleverne 

om at holde fast i de gode toiletvaner, som blev italesat sidste år omkring efterårsferien. 

  

   

5. Konstituering af formand og næstformand. 

Formanden genopstiller. Næstformanden genopstiller ikke. Ny kandidat søges. 

Ole Madsen bliver ny næstformand 
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6. Tilsynspunkt: skema for skoleåret 2019/20 og principper for skiftende skemaer 

jævnfør lovgivning pr. 1. marts 2017. Skolelederen fremfører og bestyrelsen skal 

komme med en udtalelse. (bilag 2) 

Torben fremlagde et skema for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling som 

eksemplificering på årgangenes skoledage og længden af dem. 

Fremadrettet vil skolebestyrelsen også gerne se antallet af flexuger under dette punkt. 

Skolebestyrelsen godkender skemaerne grundet lokalesituationen – nogle møder sent og har 

sent fri, hvilket er nødvendigt på grund af lokalesituationen. 

 

7. Gennemgang af krav i forretningsgang i henhold til folkeskoleloven. (bilag 3) 

 Det besluttes, at kravene gennemgås grundigt næste år, hvor der har været valg til 

skolebestyrelsen. 

 

Godkendelse af årshjul. (bilag 4) 

Der er lavet ændring fra 11 til 10 skolebestyrelsesmøder, således at antal møder stemmer 

overens med årshjulet. 

Input til folder rettes til, så det passer med den deadline der er for folderens indholdsdel. 

Årshjulet godkendes med ovenstående justeringer. 

  

8. Nedsættelse af udvalg og valg af årets løbende emner. 

Ideer fra sidste møde: 

• Ændrede skoledistrikter og vestbyen: Ole, Andreas, Benita 

• Opdatering af principper. F.eks. omkring klassedannelse. Ole, KSB 

• karaktergivning: Jasper, Jens, Rikke, Agnes og Ellen eller to andre 

elevrådsrepræsentanter 

• kantinen: Sættes på som et selvstændigt punkt på kommende 

skolebestyrelsesmøde 

• Vikardækning: Anette Stamer, Charlotte, Anette Lopez. Charlotte tager 

kontakt til Anette Stamer 

• Digital dannelse: Sættes på som punkt på et kommende 

skolebestyrelsesmøde med oplægsholder udefra. Jacob kan byde ind med 

viden herom. Derudover er der en forælder i forældrebanken, som forsker 

i digital dannelse. 

• Sikker skolevej: Torben, Rikke, Elevrådsrepræsentanter på standby indtil 

der er brug for deres input. 

 

9. Vestby udvalget: Møde afholdt. d. 22/8 med rådmand og embedsmænd omkring 

skoledistriktsændringer.  

Officielt høringssvar skal skrives inden d. 8/10. 

Udvalget oplevede lydhørhed i forhold til elevtalsprognoserne og timingen i forhold  RULL og 

lokaleudfordringerne.  

Mulige opmærksomhedspunkter kan for eksempel være ekstra tilførsel af midler for at løfte 

opgaven og udskyde ændringen et skoleår, til vi er færdige med RULL. 
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Skolebestyrelsen skal vurdere, hvordan man vil agere i forhold til høringssvaret.  

Der præsenteres et forslag, hvor elever fases ind fra 0. kl. år for år, men det fremgik 

efterfølgende, at der også i dette forslag gælder søskendegaranti. 

Det skal i høringssvaret påpeges, at der er brug for to ekstra lokaler, samt ekstra ressourcer  

for at kunne løfte den ekstra pædagogiske opgave og samtidig sikre kvaliteten på faglighed og 

trivsel 

Ole skriver et første udkast til høringssvaret, som sendes til skolebestyrelsen. Der indkaldes 

desuden til et forældremøde onsdag d.25. september kl. 19. Her ønskes input til høringssvaret 

fra forældregruppen på Gammelgaardsskolen 

 

10.  Besøg i 0. klasser til 1. forældremøde samt uddeling af pjecer. 

Mødet ligger tirsdag d. 17. sept. kl. 19.00. Andreas melder sig, Benita undersøger om hun kan. 

Alternativt kontaktes Anette og Marie-Louise 

 

11. Punkter til de næste møder 

Kantinen 

Digital dannelse 

Rusmidler på Gammelgaardsskolen (inviter Thomas fra 12´rn med) evt. oplæg til forældre 

 

12. Eventuelt 

 

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

 2019 06 12 Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

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

Skolebestyrelsens  interne dokumenter → Lektionsfordelingsplan → 2019.... 

 

Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → Forældre → Skolebestyrelsen → Forretningsorden  

 

Bilag 4: www.gammelgaardsskolen.dk → ForædreIntra → Skolebestyrelsen → 

Skolebestyrelsens  interne dokumenter → Rammer for skolebestyrelsens arbejde → 

2019 →  

 2019 08 19 Årshjul 2019-20 

 

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

