Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tid: d. 18 maj 19.00 – 21.00
Sted: Videokonference
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:
Faste udvalg:
fysiske rammer: Benita, Andreas, Torben og Marie-Loiuse
ansættelsesudvalg: Rikke, Marie-Loiuse, Benita
IT-udvalg: Andreas, Jakob, Jasper
Vestby: Andreas, Ole, Torben
Læringsplatform: Jakob, Benita, Jasper, Charlotte
Elevråd: Agnes og Ellen
Relationskompetancer: Torben, Jasper, Anette, Benitta, Rikke
Kantine: Bettina, Rikke, Torben, ...
Vikar: Charlotte, Bettina, Anette
Karakterer: Jasper, Jens, Rikke
Klassedannelse: Ole, Kirsten, Charlotte
Hal: Marie Louise, Anette, Karen (SFO-forældreråd)
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1. Godkendelse af dagsordenen
Ok.
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Ok
3. Meddelelser
Grundejerforeningen har kontaktet Andreas og bedt ham formidle en kontakt til haludvalget.
4. Skolebestyrelsesvalg. Der er afholdt fredsvalg (bilag 2). Ønske om også at få valgt
suppleanter.
Vi har plads til to suppleanter, og vil sætte fokus på dette i starten af det nye skoleår.
Bestyrelsen opfordres til at melde kandidater ind.
5. Tema: Skolebestyrelsens arbejde i det kommende skoleår.
a) Status for udvalgene fra året 2019/20 med udgangspunkt i den skriftlige
udvalgsbeskrivelse. (bilag 3, 4, 5, 6, 7)
Der mangler udvalgsbeskrivelser fra:
ansættelsesudvalg: Rikke, Marie-Loiuse, Benita
Læringsplatform: Jakob, Benita, Jasper, Charlotte
Relationskompetancer: Torben, Jasper, Anette, Benitta, Rikke
Kantine: Bettina, Rikke, Torben, ...
Karakterer: Jasper, Jens, Rikke
Klassedannelse: Ole, Kirsten, Charlotte
Fysiske rammer: Andreas har lavet udvalgsbeskrivelsen. Der lægges op til at nedlægge
udvalget, eftersom formålet har været, at få den tilbygning og ombygning som nu
gennemføres via RULL projektet. Den naturlige forlængelse af udvalgsarbejdet ligger nu i
opførelsen af en hal. Dette arbejde har fået et selvstændigt udvalg.
Ansættelsesudvalget: Udvalget er oprettet, så der altid er en forældrerepræsentant, som
kan tilkaldes, i forbindelse med ansættelser. Udvalget kan derfor godt bestå, som det ser ud
nu. Dog skal der skiftes ud i medlemmerne, da to forældrerepræsentanter træder ud af
bestyrelsen til sommer.
IT-udvalget: Der har ikke været meget aktivitet i år. Formålet med udvalgsarbejdet har
været at sikre lighed for eleverne med hensyn til it-udstyr. Dette gennemføres nu med 1:1
princippet, hvor alle elever fra 2. til 9. får tildelt en chromebook. Der er derfor ikke så stor
brug for udvalget længere. Der kunne dog godt laves et tema, hvor medarbejdere inviteres ind
for at fortælle om arbejdet med 1:1 og arbejdet med digitale hjælpemidler på
Gammelgaardssskolen. Princippet skal gennemses, da det ikke giver mening at have et princip
for BYOD, da 1:1 træder istedet.
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Bilagene, der er sendt ud omkring chromebooks, lægger op til et arbejde i skolebestyrelsen
omkring 1:1, derfor giver det god mening, at tage det op som tema.
Vestbyudvalget: Aktivt udvalg, som primært har arbejdet udadtil. Næste fase er i højere
grad indadtil. Der ligger et forberedelsesarbejde, for at få det bedste afsæt til det kommende
arbejde med det nye skoledistrikt. Dette arbejde er der ikke umiddelbart så meget
Vestbysudvalgsarbejde i. Der ligger en opgave i at forsikre forældrene om, at skolen fortsat
arbejder for at skabe den bedst mulige skole for alle de elever, som hører til skolens nye
distrikt.
Vestbyudvalget nedlægges, men der skal nedsættes et andet udvalg, som skal arbejde med
kommunikation både til de forældre, som er i vores nuværende distrikt og efterfølgende til de
nye forældre i distriktet. Det er væsentligt, at der sidder forældrerepræsentanter i dette
udvalg.
Arbejdstitel: Kommunikationsudvalg i forhold til nyt skoledistrikt.
Digitalt platformsudvalg: Udvalget er opstået i forbindelse med MinUddannelse, for at få
forældre- og elevperspektiver på arbejdet med denne. Til august skifter vi til en ny digital
læringsplatform, som hedder Momo, og derfor bliver det relevant igen at få
forældre/elevperspektiver på. Udvalget skal derfor i arbejdstøjet igen. Der skal gerne en ny
elevrepræsentant med i udvalget, da Agnes går ud til sommer.
Elevrådet: Fortsætter som hidtil efter sommerferien.
Relationskompetenceudvalget: Næste udvalgsmøde skal afklare relevansen for om
udvalget skal bestå eller om det afsluttes i løbet af det næste halve år. De værktøjskasser
udvalget er i gang med at udvikle skal herefter implementeres.
Kantineudvalget: Mange af de gode ideer der har været præsenteret af Petrine og Bettina i
forhold kantinen er allerede sat i gang. Der er derfor ikke nødvendigvis brug for videre
udvalgsarbejde. Udvalget kan eventuelt genopstå, hvis der bliver behov for det.
Vikarudvalget: Under Corona har udvalget ikke mødtes. Det er meningen, at der skal samles
op lidt senere, men det giver ikke mening at samle op her mens børnene har haft
hjemmeundervisning. Udvalget fortsætter, når skoledagen er tilbage til normal igen, så vi
bedre kan sammenligne tallene med det datagrundlag, vi sidst kikkede på.
Karakterudvalget: Udvalget mødes for første gang i begyndelsen af juni. Der skal en proces i
gang omkring udskolingens arbejde med formativ feedback og growth mindset. Desuden bliver
selve karaktergivningen, og hvordan eleverne bliver klædt på til at modtage karakterer en del
af udvalgsarbejdet. Der skal to elevrepræsentanter med i udvalget, samt en
forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen udover Rikke, da hun træder ud af bestyrelsen.
Klassedannelsesudvalget: Udvalget har fået input til revidering af princippet. Det reviderede
princip skal tilbage i skolebestyrelsen og godkendes, derefter nedlægges udvalget. Princippet
skal på bestyrelsesmødet inden november, da der her afholdes møde med de kommende 0. kl.
forældre.
Haludvalget: Haludvalget deltog i Sammen om Aarhus og fik 661 stemmer på 3. pladsen.
Med på byrådets workshop den 12. maj. Opbakning fra gymnastikforeningen, fodbold og Hasle
håndbold. Foreningerne vil gerne indgå i en stiftende selvejende institution samt investere
anlægsmidler. Udvalget har holdt møde med arkitekt, som har skitseret forskellige muligheder.
Udvalget har holdt møde med hovedforeningen, der støtter at der skal indsendes ansøgning for
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2 idrætshaller – både en ekstra ved Åby Skole og en hal ved Gammelgaardsskolen. Idrættens
Samvirkes sekretariat vil være behjælpelig med ansøgningsarbejdet. Der er planlagt yderligt
møde med foreningerne ultimo maj, hvor ansøgning indgives primo juni. Ansøgningen følges
op med møde med Sport & Fritid medio juni.
Udvalgets fremtid: der er fortsat brug for udvalgets arbejde. Der kan evt. tages emner op som
supplerer haludvalgets arbejde undervejs.
b) Plan for behandling af foreslåede punkter fra listen ”punkter til næste møder”.
Rusmidler: Elevrådet har lavet et spørgeskema omkring rusmidler i udskolingen. Emnet skulle
desuden have været på en fællessamling med besøg udefra i marts. Dette blev aflyst på grund
af Corona. De nye elevrådsrepræsentanter i skolebestyrelsen vil videreføre udvalgsarbejdet.
Digital dannelse: Digital dannelse kan som tema lægge op til mange forskelligt
fokusområder. Det sættes på dagsordenen til skolebestyrelsesmødet i september, hvor det
foldes ud, og derefter vurderer vi, hvad indholdet skal være og hvordan + hvem der vil
arbejde videre med det.
Benita deltog i et møde på Koldkærgaard, og vil undersøge hvem der stod for det.
Forældresamarbejde: Hvordan kan vi involvere forældre så meget som muligt?
Forældresamarbejdet kan med fordel tænkes ind i forbindelse med den nye distriktsudvidelse,,
som en forlængelse af det kommunikationsudvalg vi vil nedsætte jvn.f. punkt 5a
Vestbyudvalget.
6. Coronasituationen
a) 0-5. kl. (Tilbage på skolen. Andre regler. (Kirsten og Charlotte)
0.-5. har været i gang længe. Sidste nyt er, at klasserne nu er samlet som en stor gruppe. Det
er en stor lettelse, at der ikke længere er gruppeinddelinger i hver klasse. Alle skal lige nu
finde ud af at være mange sammen igen. Børnene er fortsat meget ude, undervisningstiden er
20 min. kortere.
SFO: forventer, at der kommer flere børn om eftermiddagen. For at kunne dække SFO-tiden
har pædagogerne har derfor mindre tid i undervisningsdelen.
Medarbejderperspektiv: Der er bred enighed om, at den sidste åbning er gået meget stærkt.
Indskolingslærerne trænger til, at der kommer ro på, og at der ikke kommer flere væsentlige
forandringer foreløbig.
Eleverne er glade for at måtte være sammen igen.
b) 6-9 kl. Fjernundervisning og på vej tilbage på skolen (Charlotte og
Jasper)
Nyt at de store nu er alene i skole om eftermiddagen. Det er godt for det sociale at få eleverne
tilbage igen.
Der er fysisk tilstedeværelse fra kl. 13-15 og fjernundervisning fra kl. 9 til 11.30. Klasseteamet
er primære undervisere, da der skal være få forskellige voksne omkring eleverne. Fagene
tilgodeses så godt som muligt under nødundervisningsparagraffen særligt i
fjernundervisningen. I begyndelsen er det særligt det sociale – meget udeundervisning, ture
m.m. der er fokus på.
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Eleverne fra 6.-9. kl. mødtes den første fysiske skoledag på boldbanen forskudt efter fly-in-tid.
Mange havde svært ved at huske, at det kun var deres egen klasse, de måtte være sammen
med og uden at kramme.
Medarbejderperspektiv: Dejligt at være tilbage og være et fællesskab igen. Eleverne
fortæller, at de har glædet sig til at komme tilbage og være sammen som klasse. Det er meget
nyt med alle de sundhedsfaglige retningslinjer. Der skal være fokus på motivation, det sociale
fællesskab og at få klasserne samlet godt igen. Fjernundervisningen skal hjælpe med at
tilgodese fagrækken. I fjernundervisningen er der tanker om at udpege nogle fagdage, så de
små fag i højere grad varetages frem til sommerferien.
Strukturen på fjernundervisning: Eleverne møder ind til fællesmøde kl.9 derefter er der
opgaveløsning indtil 11.30 med udgangspunkt i forskellige fag.
Elevperspektiv. Alle havde glædet sig til at komme i skole. Det var som at komme efter
sommerferien. Det var godt at se hinanden igen. Eleverne tror, at fjernundervisningen og
timerne på skolen bliver en god kombination.
Forældreperspektiv: Der er fortsat stor fokus på det faglige – måske skal det afstemmes i
medarbejdergruppen.
Ledelsesmæssigt perspektiv. Strategi (Torben)
c) Hvad har man opnået ved dette vilde eksperiment, som er værd at
tage med
videre?
- lykkedes det at benytte udearealer mest muligt i alle klasser som
anbefalet?
- gav dette ny inspiration til bevægelse i undervisningen som ønsket
folkeskolereformen?
- var der lærere der ikke var klædt godt nok på?
- kom de gode eksempler hele vejen rundt i en form, så alle er i stand
til at udleve dem?
Overordnede perspektiver: Ledelsen fik manualen til fase 2 onsdag eftermiddag og torsdag
holdt vi møde med personalet på 0. -5. årg. Nogle medarbejdere ønskede at vente med
opstart til tirsdag. Der blev dog efter længere overvejelser truffet beslutning om, at vi holdt
fast i opstart på fase 2 mandag.
Det er fortsat nødundervisning, der arbejdes efter. Det kan udfordre fagrækken, men der
arbejdes med at så mange fag repræsenteres som muligt – særligt i fjernundervisningen.
Udmeldingen fra B&U er, at der ikke forventes flere forandringer fra centralt hold.
Torben gennemgik de forandringer særligt indskolingen har være igennem siden marts.
Forældreperspektiv: Der er stor forskel på, hvordan klasserne arbejder med f.eks.
udeundervisning.
Lederperspektiv: Der er langt flere som er ude, og som er på tur end ellers, men nogle vil
gerne udnytte at voksendækningen har været god med to voksne til klassen. Derfor har der
også været gode muligheder for at nå omkring udvalgte områder i undervisningen med kun 12
elever, som måske ikke kun foregår udenfor.
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Indtil nu har to børn på skolen haft Corona. Der har været et søskendepar, som har været
hjemme, da de har familiemedlemmer som har været syge.
Vigtigt at der samles op på læringen efterfølgende.

7. Punkter til de næste møder
a) Rusmidler på Gammelgaardsskolen (oplæg fra elevrådet)
b) digital dannelse
c) forældresamarbejde.
d) Revision af Princip for klassedannelse
e) Udvalgsbeskrivelser
f) 1:1 Chromebooks – opdatering af princip for computere til elever
g) Egenskoleandel. Opbakning til den lokale skole (Anette)
8. Eventuelt
De slides der blev sendt ud omkring chrome books indeholder beskrivelser af bestyrelsens
arbejde, som kunne være gode at tage op, når de nye bestyrelsesmedlemmer træder til.
Hvis det kan lade sig gøre til juni, holder bestyrelsen et fysisk møde og spiser sammen, som
traditionen byder

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2020 →
2020 04 22 Referat fra skolebestyrelsesmøde.pdf
Bilag 2: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Valg → 2020 → 2020 04 28
Skolebestyrelsen pr. 1. august 2020
Bilag 3: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Udvalg →
2020 03 28 Opgavebeskrivelse for sb-udvalg relationskompetencer
Bilag 4: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Udvalg →
Opgavebeskrivelse for skolebstyrelsens udvalg_Etablering af hal
Bilag 5: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Udvalg →
Opgavebeskrivelse vikarudvalg
Bilag 6: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Udvalg →
Opgavebeskrivelse for Fysiske Rammer-udvalget
Bilag 7: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Udvalg →
Opgavebeskrivelse for Vestby-udvalget
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