Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tid: d. 7. september 19.00 – 21.00
Sted: personalerummet
Mødeleder: næstformand Ole Madsen
Deltagere:
Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt
Ole Madsen – næstformand/forældrevalgt
Anette Stamer Ørsted – forældrevalgt
Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt
Eva Maria Olsen – forældrevalgt
Maja Bertelsen – forældrevalgt
Stinne N. Løvind – forældrevalgt
Morten Skrubbeltrang – 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
Bettina Snedker Berwald – administrativ leder
??? – Formand for elevrådet
??? – Næstformand for elevrådet
Afbud:
Faste udvalg:
ansættelsesudvalg: Benita, ...
Læringsplatform: Benita, Jasper, Charlotte
Elevråd: ???, ???
Relationskompetancer: Torben, Jasper, Anette, Benitta
Vikar: Charlotte, Bettina, Anette
Karakterer: Jasper, Jens, ...
Klassedannelse: Ole, Kirsten, Charlotte
Hal: Marie Louise (tidl. skolebest.), Anette, Karen (SFO-forældreråd)

1. Godkendelse af dagsordenen
- punkt 10 kan skubbes til næste møde hvis vi mangler tid
Godkendt.
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2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Opdatering af årshjulet i forbindelse med punkt 10 i referatet. ”Årlig opfølgning på
egenskoleandelen – lægges på maj-mødet.” Torben retter til.
3. Meddelelser
- foreningen Skole & Forældre – spørger til om vi ønsker at være medlem? Sættes på som et
punkt ved næste skolebestyrelsesmøde.
- Vi er blevet kontaktet af Charlotte Korsgaard Nielsen, bestyrelsesformand for Åbyhøj
Dagtilbud for at høre om vores initiativer og holdning til distriktsudvidelsen. Torben og Kirsten
holder møde med bestyrelsen for Åbyhøj Dagtilbud og rådmand Thomas Medom d. 10/9.
I forhold til distriktsudvidelsen har bestyrelsen tidligere været til møde på kommunen, hvor de
bidrog til at indslusningen af nye elever først bliver i det kommende skoleår, hvor skolen har
fået nye og flere lokaler. Mødet d. 10./9. handler bl.a. om inddragelse af forældre til
kommende 0. kl. børn. Man ønsker en tilkendegivelse af, hvad kommende forældre synes er
betydningsfuldt, hvis de skal skrive deres børn ind på Gammelgaardsskolen, hvilke
bekymringer kan de have og hvad er vigtigt for dem. De ekstra midler skolen er tildelt i
forbindelse med distriktsudvidelsen er der allerede overvejelser omkring, men
forældrestemmen er også vigtig i den sammenhæng.
- Fra B&U: tillæg til kvalitetsrapporten på 6-18 årsområdet 2020. Høringsmulighed. Frist 29.
september kl. 12
TJE sender kvalitetsrapporten videre til skolebestyrelsen.
4. Præsentation af deltagere
Der er endnu ikke fundet elevrådsformand og næstformand, da sidste års repræsentanter ikke
har valgt at ville fortsætte.
Skolebestyrelsens medlemmer præsenterede sig selv.
5. Gennemgang af forretningsgangen (bilag 2) + (bilag 3)
10 årlige møder og formøder med skoleleder og formandskabet
Andreas gennemgik forretningsgangen for skolebestyrelsesarbejdet.
Der er mulighed for, at formandskabet kan træffe beslutninger og svare på
pressehenvendelser, hvis noget er presserende. Der er desuden selvstændigt arbejdende
udvalg, som arbejder på sidelinjen. Derved er der mulighed for, at man med særlige interesser
kan deltage i udvalgsarbejde.
Dagsordenerne afspejler dels punkter, som kræves af formalia samt punkter, som følger
udvalgsarbejdet.
6. Konstituering. Valg af formand og næstformand.
Formand: Andreas
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Næstformand: Ole
7. Nyt fra udvalgene
Ansættelsesudvalg: Bestyrelsens forældredeltagelse i fastansættelse af nye lærere. Der er
siden sidst ansat en ny børnehaveklasseleder. Det er med kort varsel, man kan blive indkaldt,
og derfor er det godt, at have nogle stykker stående i dette udvalg.
Ansættelsesudvalget består af Benita, Stinne og Eva samt skoleledelsen
Læringsplatform: Forældreperspektivet på arbejdet med IT-platforme herunder Momo, Aula
og Chromebooks. Fokus på den pædagogisk it – anvendt teknologi og læring. Digital dannelse
ligger ikke i dette udvalg
Udvalget består af: Elevrepræsentanter, Benita, Ole, Jasper, Charlotte
Elevråd:Torben
Relationskompetencer: For fire år siden havde vi en visionsrunde i bestyrelsen, hvor der
blev udtrykt ønske om at have fokus på personlige og sociale kompetencer i elevernes liv.
Undervejs er mindfulness og relationskompetencer kommet på tale, og der er to
værktøjskasser under udarbejdelse, som skal sættes i spil inde på skolen i første omgang.
Louise Klinge har været på skolen til en pædagogisk lørdag, og hendes tanker har domineret
en del af arbejdet. Udvalget overvejer lige nu at trække arbejdet ind på skolen og ud af
skolebestyrelsen. Der er møde i morgen og derefter beslutter vi, om udvalget lukker ned i
forhold til bestyrelsesdelen.
Udvalget består af: Torben, Jasper, Anette L, Benita og Charlotte
Vikar: Der har været forældrehenvendelse på antallet af vikartimer på skolen og indholdet af
vikartimerne. Udvalget har lavet statistik på fraværet og på hvilke klassetrin andelen af
vikartimer var høj. Udvalget har holdt møde med vikarerne og lavet en brochure omkring
kvaliteten af timerne. Der skal laves opfølgning på det. Udvalget mødes og taler om næste
skridt
Udvalget består af Eva, Charlotte, Bettina, Anette S
Karakterer: Fokus på formativ feedback, growth mindset og færre karakterer i hverdagen.
Udvalget arbejder bl.a. med karaktergivning i de små fag: Hvordan gives de og hvordan
arbejdes der med motivation i den sammenhæng. Hvilken proces bruger vi, når der skal gives
en lav karakter.
Udvalget består af Rikke, som er gået ud af skolebestyrelsen, men fortsætter i dette udvalg
Jens og Jasper.
Klassedannelse: Udvalget har arbejdet med en revidering af princip og tilhørende
retningslinje til klassedannelse. Arbejdet ligger klar til godkendelse på næste
skoleestyrelsesmøde.
Udvalget består af: Ole, Kirsten og Charlotte
Hal: Se punkt 9

8. oprettelse af nye udvalg. Bemanding af eksisterende udvalg.
- Kommunikation m.v. i forhold til distriktsudvidelse. Den daglige kommunikation bl.a.
på de sociale medier, samarbejde med dagtilbud og Forældre/forældresamarbejdet . Input til
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anvendelse af de midler skolen har fået deltaget i forbindelse med distriktsudvidelsen. TJE
tager initiativ til et møde.
Deltagere: Ole, Andreas, Morten og Torben
- egenskoleandel. Kommer ind under udvalgsarbejdet med kommunikation i forhold til
distriktsudvidelsen.
- digital dannelse (sammen med SFO) herunder chromebooks
Udvalget skal selv afdække hvad deres opgave kan/skal være og vende tilbage til
skolebestyrelsen med deres tanker. Det skal præciseres, hvad der allerede er sat i værk på
skolen. KSB vil tage det med til SFO-forældrerådet d. 24. sept.
Udvalget består af: Maja, Stinne, Kirsten.
- elevrådet: rusmidler
9. Beslutningspunkt: Haludvalg: Ønske om tilslutning til hensigtserklæring (bilag 4)
Til info (bilag 5)
Udvalget har talt med områdets foreninger for at få en hal på Gammelgaardskolens side af
Silkeborgvej. Foreningerne udgør Gymnastikforeningen, Hasle KFUM-Håndbold, og AIF fodbold.
Der har ligeledes været drøftelser med politikere og skolens leder med god opbakning til
projektet. Der er stemning for, at en ny hal er bedst placeret ved Gammelgaardsskolen, så den
kan anvendes af skolen i skoletiden og af foreningerne efter skoletid.
Der har pågået en drøftelse med både foreninger, skole og politikere om placeringen af hallen.
Der er her et ønske om at placere hallen, der hvor den giver flest fordele. Dette har resulteret i
et ønske om, at første prioritet er i sammenhæng med skolens gymnastiksale. Det skyldes, at
synergien kan udnyttes ift. både redskaber og fysisk udfoldelse. Ligeledes tager denne del
mindst af fodboldbanen ved skolen. Endelig er der modstand mod at fælde træerne over mod
kolonihaverne. Denne placering har dog en ulempe, som handler om manglende
parkeringspladser samt den trafik, som vil komme på Carit Etlarsvej. Disse forhold har været
påpeget af beboere i området, og der skal tages de bedste hensyn her, for at mindske
problemerne omkring trafik og parkering. På baggrund af drøftelserne til mødet besluttede
skolebestyrelsen at bakke op om en placering i forlængelse af gymnastiksalene og tilslutter sig
hensigtserklæringen.
10. Beslutningspunkt: revideret Principper for klassedannelse (bilag 6) flyttes til
næste møde
11. Punkter til de næste møder
a) Rusmidler på Gammelgaardsskolen (oplæg fra elevrådet)
b) digital dannelse (arbejdsopgave 2020/21 ?)
c) forældresamarbejde. (arbejdsopgave 2020/21 ?)
d) Egenskoleandel. Opbakning til den lokale skole (Anette)
e) opfølgning på relationskompetenceudvalget i januar
f) Udeområder i forbindelse med RULL: datagrundlag fra ledelsen: Hvad er der
tænkt i allerede.
g) Medlemskab af foreningen Skole & Forældre

4

h) Læringsplatform- Momo, Aula, Chromebooks

12. Eventuelt
Der er problemer med at komme på share point. JAS prøver at sende linket ud igen.
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2020 →
2020 06 18 Referat skolebestyrelsesmøde.pdf
Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Skolebestyrelsens vedtægter og
årshjul → 2016 04 11 Rammer for skolebestyrelsesarbejdet på
Gammelgaardsskolen
Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Skolebestyrelsens vedtægter og
årshjul → 2019 09 06 Skolebestyrelsens årshjul 2019-2020
Bilag 4: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Bilag →
2020-09-07 → Hensigtserklaering- Skolebestyrelse_aug 2020
Bilag 5: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Bilag →
2020-09-07 → Åbyhøj idrætscenter_projektbeskrivelse_2020.pdf
Bilag 6: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Bilag →
2020-09-07 → 2020 08 10 Principper og retningslinje klassedannelser.docx
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