Referat fra skolebestyrelsesmødet fælles med SFO-forældreråd
Tid: d. 16. januar 19.00 – 21.00
Sted: lærerværelset
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
SFOs forældreråd:
Stinne Nygaard Løvind
Maja Vibe Hammer
Karen Kjær Larsen
Heidi Darre
Lars Britz
Lina Abdallah
Mia Andersen
Afbud:
Jakob Pagter
Faste udvalg:
fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Loiuse
ansættelsesudvalg: Rikke, Marie-Loiuse, Benita
IT-udvalg: Andreas, Jakob, Jasper
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Vestby: Andreas, Ole, Torben
Min uddannelse: Jakob, Benita, Jasper, Charlotte
Elevråd: Agnes og Ellen
Relationskompetancer: Torben, Jasper, Anette, Benitta, Rikke
Toiletter: Rikke, Marie Louise, Torben
Kantine: Bettina, Rikke, Torben, ...
Vikar: Charlotte, Bettina, Anette
Karakterer: Jasper, Jens, Rikke
Klassedannelse: Ole, Kirsten, Charlotte
1. Godkendelse af dagsordenen
Et ekstra pkt. om indeklima sættes ind til sidst.
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
I pkt. 6 Det blev bemærket, at nogle af årgangene har et ret højt fravær.
Årstal for nyt skoledistrikt rettes til 2021/22
Der skal justeres i formuleringen omkring Andreas forslag om at samle tosprogede (mindretalsbeskyttelse)
3. Meddelelser
- status på RULL (nybyggeri)
Torben præsenterede de sidste nye RULL tegninger. Hele RULL-projektet er
færdig til sommer i 2021.

4. Nyt fra udvalgene.
Fysiske rammer: Intet nyt. Udvalget har gennem de sidste år arbejdet på at få
flere kvadratmeter til skolen
Ansættelsesudvalg: intet nyt
IT-udvalg: Intet nyt. Udvalget arbejder med BYOD, og har udarbejdet principper
for at sikre alle elever digitale muligheder i skolen, samt skabe overblik over
programmer der bliver brugt i undervisningen.
Vestby: Intet nyt siden sidste møde. Udvalget arbejder med
skoledistriktsudvidelser.
MinUddannelse: Der indkaldes til møde, når vi kender den nye læringsplatform.
Udvalget arbejde med forældreperspektiver på læringsplatformen MinUddannelse.
Desuden vil udvalget inddrage Aula som fokusområde i udvalgets arbejde.
Elevråd: Intet nyt efter jul. Der har været logo- og julepyntkonkurrence. Frem til
marts er der fokus på udskolingsfesten.
Relationskompetence: Udvalget arbejder med implementering af
relationskompetencer på medarbejder og evt. senere forældreniveau. På lørdag
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kommer Louise Klinge, som holder oplæg for alle medarbejdere om
relationskompetencer.
Toiletter: Udvalget har arbejdet med renovering af skolens toiletter.
Renoveringerne er færdige, så udvalget afslutter sit arbejde nu.
Kantine: Intet nyt. Udvalget ser på hvad der sælges, samt kantinens økonomi.
Vikarer: Udvalget har arbejdet med at se på antallet og kvaliteten af skolens
vikartimer. Siden sidst er der formuleret og sendt svar til de forældre, som
henvendte sig til Anette Stamer.
Karakterer: Der er lige sendt mødeindkaldelse ud. Udvalget arbejder med måden
hvorpå vi giver karakterer på Gammelgaardsskolen. Herunder om der er noget
særligt vi skal fokusere på i forbindelse med karaktergivningen.
Klassedannelse: Intet nyt siden sidst. Udvalget har arbejdet med principperne
for klassedannelse i 0. kl., herunder muligheden for som forælder at ønske, hvem
ens barn kommer i klasse med. Udvalget skal mødes igen for at samle op.
Desuden har der i bestyrelsen været talt om mindretalsbeskyttelse i forhold til
klassernes sammensætning undervejs i skoleforløbet.
5. SFO-forældreråd: præsentation af årets arbejdsindsatser
Kirsten fremlagde forældrerådets arbejde. Der er gode pædagogiske diskussioner
i forældrerådet med særlig fokus på:
• At give input og stille spørgsmål til hverdagen og indholdet i SFOén.
• Gøre bestyrelsens synlig
• Sikker skolevej – gå bus
• Hvordan tager vi imod de nye 0. klasser
• Emnet frivillighed i forhold til at melde sig på noget som barn i SFO
• Børns sprog
6.Samarbejde med SFO-forældreråd.
Diskussion i grupper om:
- inddragelse af SFO-forældreråd i arbejdsgrupper under
skolebestyrelsen?
- inspiration til samarbejdsområder: Fysiske rammer,
relationskompetencer, toiletter, digital dannelse, trafik, klassedannelse,
Opsamling i plenum og mulige næste skridt.
Gr.4: Digital dannelse og mobilfri skole kunne være et godt fælles fokusområde
og samarbejdspunkt.
Gr. 3: Strukturelt forslag: De arbejdende udvalg i skolebestyrelsen skal beskrive
hvad de laver, samt hvor længe de regner med at arbejde med området. Dette
tages med til SFO forældrerådet, hvorefter forældrerådets medlemmer kan
eventuelt melde sig ind i et givent udvalg efter interesse.
Der skal nedsættes et udvalg, som skal arbejde med at få en hal på
Gammelgaardsskolen
Gr. 2: Enig med gr. 4

3

Gr. 1:Talte også om etableringen af en hal til skolen. Derudover drøftede
gruppen, hvordan frem- og tilbageløbet kan være mellem skolebestyrelsen og
forældrerådet, så begge udvalg ved, hvad hinanden arbejder med?
D. 2./3. har forældrerådet møde. Inden da skal udvalgene have formuleret noget
omkring deres arbejde til forældrerådet.
7. Kvalitetsrapporter. Kommunen ønsker et ændret indhold. Færre tal og flere
cases / prosa. Hvilken inddragelse ønsker vi i dette arbejde?
Høringsfrist 31. januar.
Kvalitetsrapporten er ministeriets og kommunens mulighed for at kontrollere og
undersøge, om skolen foretager sig det den skal og med hvilken kvalitet.
Rådmanden har besluttet at ændre i kvalitetsrapporten, og derfor er det i år ikke
en kvalitetsrapport, som vi kender den
De kvantitative data ligger der fortsat, men i det kvalitative er der peget på tre
områder, som kommer i fokus: fravær, læringsmiljøer og skolens evne til
karakterløft.
Gammelgaardsskolen nævnes positivt i rapporten flere gange.
Man kan kommentere på rapporten ud fra følgende:
• kommentering af egen skoles resultater og tendenser
• supplere, nuancere eller korrigere det beskrevne
• Form og data
• sende signaler til det politiske niveau.
Rapporten kan hjælpe os til at få gennemsigtighed i forhold til talmaterialet f.eks.
i forbindelse med data omkring distriktssammenlægningen.
Torben har sendt kvalitetsrapporten ud som mail.
8. Indeklima. Torben har sendt materialet ud på mail.
Alle kan læse s. 58 og 59 og komme med kommentarer.

9. Punkter til de næste møder
a) Ny bekendtgørelse om fraværsregler (Anette)
b) Kantinen
c) Rusmidler på Gammelgaardsskolen
d) digital dannelse
e) forældresamarbejde.
f) hal (Marie Louise, Anette S, Karen) Der kan trækkes på Andreas.
10. Eventuelt
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2019 →
2019 12 04 Referat fra skolebestyrelsesmøde (002).pdf
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