Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tid: d. 7. oktober 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
Andrea Brorholt-Petersen – Formand for elevrådet
Ellen Laurberg Andersen – Næstformand for elevrådet
Afbud: Anette Lopez, Bettina Snedker
Faste udvalg:
ansættelsesudvalg: Benita, ...
Læringsplatform: Benita, Jasper, Charlotte
Elevråd: Andrea Brorholt-Petersen, Ellen Laurberg Andersen
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)
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1. Godkendelse af dagsordenen
I forhold til punktet om økonomi tager Torben hele punktet.
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Anette S har en bemærkning til placering af hallen. Charlotte og Anette retter denne del af
referat til sammen.
3. Meddelelser
Henvendelse fra forælder vedr. trafikken på Klokkervej.
4. Nyt fra udvalgene
- udvidet status fra haludvalg
Ansættelsesudvalg: Ny skoleleder. Der har været 15 ansøgere, og processen er i gang.
Ansættelsessamtaler i løbet af oktober.
Ansættelse af ny udskolingslærer ved navn Ninna Illetorp. Hun er uddannet i dansk, tysk,
billedkunst og læsevejleder. Ninna bliver dansk og kontaktlærer i 8.a
Læringsplatform: Intet nyt.
Elevråd: Andrea fortæller: Der er indkøbt drikkedunke med elevrådets logo, som gave til
sidste skoleårs elevråd i stedet for en tur, som måtte aflyses på grund af Corona. Sidste års FU
fortsætter, indtil eleverne må mødes fysisk og vælge et nyt. Der er udarbejdet et spørgeskema
vedrørende rusmidler. Der er desuden lavet en aula-gruppe til de nye elevrådsrepræsentanter,
hvor der blandt andet ligger en video med en hilsen til nye medlemmer.
Relationskompetenceudvalget: Arbejdet ligger lige nu internt på skolen. Næste møde er i
november med henblik på at få konsolideret arbejdet med de to værktøjskasser.
Vikar: Intet nyt
Karakterer: Jasper har været i dialog med Rikke, og der er tanker om at inddrage elever for
at få deres perspektiv ind i udvalgsarbejdet. Det behøver ikke være elevrådsrepræsentanter.
Klassedannelse: Kommer som punkt længere nede i dagsordenen.
Hal-udvalget: AIF-hovedforening har givet et økonomisk tilskud til professionelle
arkitekttegninger. Der skal tales med bygningsenheden mht. placering, brandveje mv. Hertil
har der været afholdt møde med Rådmand Jette Skive og hendes sundhedschef. Projektet
bakkes op herfra, dog uden finansiering.
Med de nye budgetforslag skal de etableres produktionskøkkener i hvert administrative
fællesskab. Projektgruppen foreslår, at ledelsen på Gammelgaardskolen går efter dette,
således at vi kan få finansieret en kantine i hallen, som kan anvendes af skolen i dagtimerne,
og foreningerne kan benytte kantinen efter skoletid. Der vil kommer en henvendelse til skolen
omkring dette, og her er det vigtigt, at skolen går efter dette – gerne med projektgruppens
hjælp. Endelig søges der en pulje i Sport og Fritid til januar, og der arbejdes endvidere på
events, som skal skabe opmærksomhed om hallen og medvirke til at indsamle penge.
Digital dannelse: Kirsten har taget det med på SFO-forældreråd. Der er opstartsmøde i
november
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Distriktsudvidelse. Kirsten og Torben har holdt møde med dagtilbuddene. Der er desuden
aftalt tre informationsmøder d.20, 27. og 28 oktober, hvor der fortælles på samme vis, som
Torben fortalte på rådhuset. I forhold til skolens nuværende forældregruppe ligger fokus
primært på at fortælle fakta. Der afholdes et almindeligt informationsmøde (som vi plejer) i
slutningen af november.
5. Budgetopfølgning
- gennemgang af årets gang mht. budgettering. Hvad gør skolebudgetter
anderledes end alle andre budgetter. (Torben)
- Gammelgaardsskolens budgetopfølgning (Bettina) (bilag 2)
Torben gennemgik budgettet
Undervisningsbudgettet arbejder ud fra et kalenderår og skoleår. Budgettet vedtages
omkring april. En stor del af undervisningens udgifter er låst blandt andet til løn, rengøring,
kontorhold, el, vand og varme osv.
Skolen har fået dækket stort set alle udgifter i forhold til Corona.
Undervisningens akkumulerede overskud vil med udgangen af 2020 være på 647.000 kr. I
november sættes budgettet på dagsordenen i skolebestyrelsen igen. Her behandles anvendelse
af eventuelt overskydende midler. Overskuddet forventes blandt andet at gå til afslutning af
RULL-projektet.
SFO-budget.
Budgettet reguleres forholdsvis hurtigt i forhold til børnetallet. Skolen har pt. en
indmeldelsesprocent på 99%
Med udgangen af 2020 forventes der et akkumuleret overskud på resultat 170.000 kr.
Der skal bl.a. bruges midler på overtagelse af 12´rn.
Der er desuden investeret i en ny brugt bus. Bussen finansieres dels af SFO og dels af
undervisningen.
SFOén anvender lige nu mange vikarer på grund af Corona. B&U har indtil videre meldt ud, at
udgifterne dækkes centralt fra. Overskuddets størrelse afhænger af, hvor mange midler der
kommer tilbage i Corona refusion.
De ekstra midler i forhold til distriktsudvidelsen figurerer først i 2021.
6. Beslutningspunkt: Medlemskab af Skole og Forældre (Andreas) (bilag 3)
Medlemskabet vil give mulighed for sparring og for et samarbejde med en stor professionel
organisation. Skole og Forældre dækker stort på landsplan.
Det koster ca. 10.000 kr. årligt.
Det besluttes, at vi melder os ind for et år og derefter evaluerer.
7. Beslutningspunkt: revideret Principper for klassedannelse (bilag 4)
Drøftelser på baggrund af princippets alder. Der var brug for en revidering særligt omkring
forældreønskerne til klassedannelserne. Der har ikke været enighed om helt at fjerne
muligheden for forældreønsker, og der er derfor lavet en tillempet beskrivelse af dette.
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Passagen om at skolebestyrelsen beslutter antallet af klasser i februar har ikke hidtil været
praktiseret. Det skal derfor undersøges, om der står noget i styrelsesvedtægterne om dette.
Hvis det ikke er tilfældet, fjernes passagen.
Fortsat opmærksomhed på de mange skift i klasseteamene, som ofte sker på 4.årgang.
Princippet og retningslinjen vedtages.

8. Distriktsudvidelse.
- møde afholdt d.22/9 med repræsentanter for forældrebestyrelser i
dagtilbuddet.
- fokus på kommunikation til forældre til kommende skolestartere.
Se under punkt 4 sidste emne.
Der har været en bekymring om, hvorvidt lærere og pædagoger kunne finde på at søge væk
fra skolen på baggrund af distriktsudvidelsen. Derfor inviteres medarbejderrepræsentant med
til møderne i oktober. Derudover inviteres en repræsentant fra dagtilbuddene.
Der skal være en opmærksomhed på sikker skolevej til og fra Bispehaven.
På skolen pågår lige nu en proces, hvor medarbejderne inddrages med egne praksiserfaringer
og forslag til udnyttelsen af de ekstra midler, som skolen får tilført i forbindelse med
udvidelsen.
Fra 1. august forhøjes den almindelige tildeling i forhold til specialundervisning – herunder
midler til at betale for specialklassemidler. De elever fra vores nye skoledistrikt, som fra næste
skoleår går i 1.-9. klasse og kommer i specialklasse, skal ikke betales af Gammelgaardsskolen.
Vi skal have en opmærksomhed på at få kommunikeret ud til kommende forældre, at skolen
har en sund økonomi.
9. Punkter til de næste møder
a) Rusmidler på Gammelgaardsskolen (oplæg fra elevrådet)
b) Gennemgang af skolens principper. Hvordan bliver de udført i praksis
og er de helt up to date? Tages op når den nye skoleleder tiltræder.
c) Status på nuværende udearealer.
10. Eventuelt

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2020 →
2020 09 07 Referat skolebestyrelsesmøde.pdf
Bilag 2: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → interne dokumenter →
Budget → 2020 10 07 Gammelgaardskolen budget 2020.pdf
Bilag 3: skole-foraeldre.dk/bliv-medlem
Bilag 4: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Bilag →
2020-09-07 → 2020 08 10 Principper og retningslinje klassedannelser.docx
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