Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Tid: d. 10. december 19.00 – 21.00
Sted: virtuelt
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
Susanne Broe Laursen – 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:
Faste udvalg:
ansættelsesudvalg: Benita, ...
Læringsplatform: Benita, Jasper, Charlotte
Elevråd: Andrea Brorholt-Petersen, Ellen Laurberg Andersen
Distriktsudviddelse: Sussanne, Andreas, Ole
Vikar: Charlotte, Bettina, Anette
Karakterer: Jasper, Jens, Rikke
Digital Dannelse: Stinne, Maja (SFO-forældreråd), Helle (forælder), Kirsten
Hal: Marie Louise (tidl. skolebest.), Anette, Karen (SFO-forældreråd)
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(kl. 19.00)

1. Godkendelse af dagsordenen

(kl. 19.03)

2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1)

(kl. 19.05)

3. Meddelelser
- indkomne høringer fra kommunen (rundsendt pr. email)

(kl. 19.10)

4 .Nyt fra udvalgene
ultra kort gennemgang. Udvalg med input henvender sig til næstformanden inden
mødet.

(kl. 19.20)

5. Elevråd: Spørgeskemaundersøgelse om rusmidler

(kl. 19.30)

6. Corona situationen på skolen.
- Gennemgang af hvilke dele staten, kommunen og skolen har bestemmelsesret
over. (Susanne)
- mulige lokalt forankrede tiltag for at forhindre smitte.
- hvad er optimalt mht. vikardækning? (lange smittekæder kontra krav om
timetal) (Susanne)
- Hvordan sikres tryghed og kvalitet i undervisningen for indskoling, mellemskole
og udskoling. ( Kirsten, Charlotte, Jasper)
- Hvordan sikres personalets tryghed og muligheder for at formidle bedst muligt?
(Susanne)

(kl. 20.20)

7. Overordnet budget
prioritering af midler når og hvis vi har dem til rådighed
efteruddannelse, udearealer, RULL projekter, fysiske rammer. Anderledes
undervisning.

(kl. 20.35)

8. Forberedelse af fælles møde med SFO-forældreråd i januar.
- Valg af tema
- mulig gennemførelse. Virtuelt møde med så mange personer fungerer ikke godt.
Vi har tidligere lavet smågrupper og opsamling, med succces, men det er
vanskeligt at gennemføre virtuelt uden god IT-understøttelse og trænede brugere.
- Alternativ samarbejdsform i 2021 med SFO forældreråd ? Ideer ønskes.

(kl. 20.50) 9. Punkter til de næste møder
a) Gennemgang af skolens principper. Hvordan bliver de udført i praksis og er de
helt up to date?
Princip for elevtrivsel og forebyggelse af mobning.
Bliver retningslinjerne fulgt? Hvor mange handlingsplaner er der lavet det seneste
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år? Hvordan bliver forældrene indraget?
b) Elevers Gruppearbejde (Anette)
Eleverne i den danske folkeskole har markant mere gruppearbejde end elever i de
øvrige OECD lande (Eva. 2020). Får vi det bedste ud af dette?
- hvordan lærer vi eleverne at være gode til gruppearbejde?
- Får de tydelig instruktion, struktur og vejledning?
- hvordan sammensættes grupperne?
- Og hvad er vigtigt at styre og lære i den process?
(kl. 20.55) 9. Eventuelt
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2020 →
2020 11 10 Referat skolebestyrelsesmøde (003).pdf
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