Referat fra skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 5. november 19.00 – 21.00
Sted: Mødelokale 3
Mødeleder: næstformand Ole Madsen
Deltagere:
Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt
Ole Madsen – næstformand/forældrevalgt
Jakob Pagter – forældrevalgt
Anette Stamer Ørsted – forældrevalgt
Marie-Louise Brebøl Christensen – forældrevalgt
Rikke Schou-Hansen - forældrevalgt
Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt
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
Bettina Snedker Berwald – administrativ leder
Agnes Grønne Laursen – Formand for elevrådet
Ellen Laurberg Andersen – Næstformand for elevrådet
Afbud: Ole, Charlotte, Jakob, Agnes.

Faste udvalg:
fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Loiuse
ansættelsesudvalg: Rikke, Marie-Loiuse, Benita
IT-udvalg: Andreas, Jakob, Jasper
Vestby: Andreas, Ole, Torben
Min uddannelse: Jakob, Benita, Jasper, Charlotte
Elevråd: Agnes og Ellen, Andrea
Relationskompetancer: Torben, Jasper, Anette, Benitta, Rikke
Toiletter: Rikke, Marie Louise, Torben
Kantine: Bettina, Rikke, Torben, ...
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(kl. 19.00)
(kl. 19.03)

(kl. 19.05)

(kl. 19.15)

(kl. 19.25)

1. Godkendelse af dagsordenen
- Referatet er godkendt.
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Godkendt
3. Meddelelser
- Forespørgsel fra Grundejerforeningen Klokkerparken om skolens brug af
Klokkerparken.
Referat:
- Grundejerforening Klokkerparken spørger ind til hvad skolen bruger
parken til?
- Skolen finder data på, hvad skolen bruger parken til. Det mest faste er
motionsorienteret; motionsløb & lignende
- Ledelsen og lærere spørger i organisationen.
- Rull; opstart allerede i uge 46, da betonfundamenter er klar før tid.
- Dette giver nogle ekstra vanskeligheder for elever/lærere på skolen i
kommende periode.
- Marie-Louise´s datter har skiftet skole.
4. Nyt for udvalgene.
Elevråd,
Referat:
- Elevrådet er godt i gang. Logokonkurrence/julekonkurrence bliver etableret
inden jul.
- Ansættelse; der er ansat to pædagoger, samt to lærere i barselsvikariater.
- IT-udvalg: Der bliver indkøbt Cromebooks til alle elever fra 2.-9. klasse.
Ledelsen sender information ud til alle forældre/elever.
- Relationskompetence; Helle Jensen underviser fem skoler i Berlin. En af de
pågældende skoler har været på besøg. Den tyske delegation var meget
imponeret over Gammelgaardsskolens inkluderende fællesskaber.
- Toiletindsats: Den pædagogiske indsats fra sidst gentages på især indskolingsog mellemtrinniveau.
- Kantineudvalg; udvalget har afholdt møde. Bettina, adm. leder (BSB) har en
del indspark til en mere veldrevet kantine med et mere kvalitetsbevidst
indhold, bl.a. større økologisk udvalg. Opmærksomhed på madplanen, der
ikke er opdateret på hjemmesiden.
- Farlig skolevej; SFO´s forældreråd har ikke meldt ind på opgaven. Udvalget
kan kickstartes igen på et tidspunkt.
- Vikartimer; udvalget mødes igen inden næste møde, og vil gerne have et
punkt på dagsordenen.
5. Timefordelingsplan.
- hvad kan vi regulere på? Understøttende undervisning?
Referat:
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- Ift. til den nye timefordelingsplan er skoleledelsen nysgerrige på at bespare en
understøttende undervisnings time pr. klasse væk. Dette giver en besparelse.
- Formanden er nysgerrig på hvad skolebestyrelsens rolle kan være i forbindelse
med de fremtidige besparelser.
- Skolelederen er bekymret for at den nye budgetmodel kommer til at ramme
skolen hårdt; samtidig er der kommet en ny arbejdstidsaftale, der betyder at
lærerne maksimalt må undervise 26 lekt., dette kan også blive en økonomisk
belastning.
- Torben opfordrer bestyrelsen til at problematisere garantiressource ordningen,
der rent faktisk gør, at større skoler som Gammelgaard, der er veldrevet, giver
penge til skoler med en mindre lærer-elev ratio.
(kl. 19.40)

6. Budgetdiskussion for kommende skoleår.
Referat:
- råderum for skolebestyrelsens påvirkning
- usikkerheder: specialklassebørn, ny budgetmodel for skolerne i Århus
- Det store spørgsmål er, hvordan fordelingsnøglen bliver lavet; det er vi endnu
uvidende om.
- Vi forsøger at få overblik over så mange af de ukendte faktorer, som muligt.
- prioriteret ønskeliste
- Se i øvrigt ovenstående punkt. De to punkter gled sammen på mødet.

(kl. 19.55)

7. Princip for klassedannelse til revision (Kirsten, Ole, Charlotte)
(bilag 2)
Referat:
- Ole, Charlotte og Kirsten har diskuteret og lavet et udkast til nyt princip, samt
udkast til retningslinjer.
- Det nye princip for klassedannelse blev gennemgået.
- Andreas byder ind med et ekstra forslag om mindretals beskyttelse.
-

Angående børnehaveklasse; støttebehov, tæt dialog med daginstitution, samt
et bud på gensidige ønsker fra forældre om at deres børn skal gå i samme
klasse bliver gennemgået. Det sidste parameter debatteres. Det bliver
debatteret om det sidste punkt skal slettes fra princippet.

-

Kirsten fortæller at samarbejdet med distriktets institutioner fungerer godt.
Andreas problematiserer at forældreinddragelsesdelen i princippet bliver pillet
ud. Formanden beslutter at punktet udskydes, således punktet opstilles til et
kommende bestyrelsesmøde. Vi sætter punktet på som temapunkt på et
kommende møde; formandskabet forbereder punktet.
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-

(kl. 20.20)

Kirsten argumenterer for, at forældreinvolveringen støjer mere end det gavner
i klassedannelsen.
I forhold til evalueringen af ny klassedannelse på 3. og 6. årgang, diskuteres
den sidste linje om forældrehensynet også. Et perspektiv her er, at
forældreinddragelsen kan bruges konstruktivt, da man ommøblerer
eksisterende fællesskaber.

8, Vestby: Distriktsudvidelse. Status på den politiske proces.
- info fra Dialogmøde med Rådmanden i distrikt Vest afholdt d. 29/10 på
Engdalskolen.
- Ny politisk beslutning d. 30/10 på baggrund af høringssvar.
Referat:
- Hvordan skal vi arbejde fremtidigt i udvalget.
- Midlertidige midler; hvad kan vi få ud af dette. Hvor kan vi beriges af
erfaringer fra den nye elevgruppering fra Bispehaven.
- Hvordan kan
- Vi ønsker data på; hvornår begynder nedrivning af blokke.
- 2021 årgangen; hvor mange potentielle elever fra Bispehavedistriktet skal vi
tage imod i 21/22.
- Hvordan kan vi fortsætte det gode narrativ om den gode lokale skole; som
magneten i distriktet.
- Dialog mellem forældreråd i institutioner og Gammelgaardsskolen inden valg
af skole.
- Vestby udvalget; fortsætter som udvalg med fokus på sammenhold og det
lokale skolevalg i lokalområdet.

(kl. 20.40) 9. Aula. Hvad gør vi fremover i skolebestyrelsen mht. at dele dokumenter
forsvarligt? Forældreintra kunne dette. Aula kan ikke.
Referat:
- Jens & Jasper undersøger muligheden for brug af google drev.
- Skoleledelsen rydder op i skolebestyrelsens dokument arkiv.
(kl. 20.50) 10. Punkter til de næste møder (vigtige punkter markeret med fed)
a) Kvalitetsrapport - ændringer til høring januar i 2020.
b) Kantinen
c) Rusmidler på Gammelgaardsskolen
d) vikartimer
e) digital dannelse
f) karakterer
g) Princip for klassedannelse
j) Sparekatalog
i) Præsentation af ny drevstruktur til skolebestyrelsens bilag
Referat:
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(kl. 20.55) 11. Eventuelt
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2019 →
2019 10 07 Referat fra skolebestyrelsesmøde
Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Principper → 05 2007 Princip for klassedannelse
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