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: Stinne
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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1. Godkendelse af dagsordenen
Kommunikation skal med under pkt. 6
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Godkendt
3. Meddelelser
- indkomne høringer fra kommunen (rundsendt pr. email)
Høringsmaterialet vedrørende SFO og klub er sendt til Andreas og Ole. Der er høringsfrist d.
13. jan. Susanne og Kirsten laver et udkast til SFO-området, og Susanne og Jasper laver et
udkast til klubområdet, som sendes til bestyrelsen og til forældrerådet i SFO. Punktet tages
med på næste skolebestyrelsesmøde d. 11. jan.
4 .Nyt fra udvalgene
Ultra kort gennemgang. Udvalg med input henvender sig til næstformanden inden mødet.
Haludvalg: På baggrund af ansøgninger har vi fået tildelt halvanden million kr. til projektet fra
Magistraten for Børn og Unge (MBU) og 25.000 kr. til arkitekttegninger fra Idrætssamvirket.
Udvalget har modtaget et brev fra Rådmand Thomas Medom, hvoraf det fremgår, at de støtter
projektets visioner, og at pengene fra MBU vil snart blive offentliggjort. Den 28. november har
der været afholdt nisseløb arrangeret af Eventgruppen i projektet. Dette handlede dels om at
skabe opmærksomhed om halprojektet, dels om at skabe sammenhold i lokalområdet og
samle lidt ind til projektet. Der sendes en ansøgning til januar til Sport og Fritid i Aarhus
Kommune. Vi har desuden planer om at søge yderligere midler fra Salling fonden.
Ansættelsesudvalget: Der er opslået en orlovsstilling på 2. årg. og der er samtaler i næste
uge.
5. Elevråd: Spørgeskemaundersøgelse om rusmidler
Spørgeskemaet besvares anonymt. Der er afgivet 124 svar, hvilket er ca. halvdelen af
udskolingen. Skolebestyrelsen har taget emnet op efter hashsalg på skolen. Undersøgelsen
viser, at nogle elever fra udskolingen har prøvet at tage snus i skoletiden. 24% har venner,
som har taget snus i skoletiden. I forhold til brug af E-cigaret har 40 elever venner, som har
røget E-cigaret i skoletiden. 7 er blevet tilbudt at købe hash af udskolingen. En har prøvet at
købe det, og en har prøvet at ryge det – flere har venner, som har prøvet det. Det formodes,
at de fleste som har prøvet ovenstående, er fra 9. årg. Det formodes desuden, at der er flere
end de som har svaret ja, som faktisk har prøvet det.
Det tyder på, at der er opmærksomhed på, at det foregår, da en del kender nogen, som har
prøvet snus, E-cigaret eller hash.
Gammelgaardsskolen har lavet flere tiltag for at modvirke hashhandel på P-pladsen. Det drejer
sig blandt andet om opsættelse af bom ved indkørslen, politi-patruljering, SSP-samarbejde,
afskæring af skakten ned til mælkekælderen for at undgå, at nogen sidder der i læ og ryger.
Gammelgaardsskolen deltager desuden i et netværk med Åby Skole, Statsgymnasiet og
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klubberne omkring rusmidler blandt de unge i Åbyhøj. 9 kl. lærerne skal fremover uddannes i
rusmidler, så de kan tage det op på bl.a. forældremøder.

6. Corona situationen på skolen.
- Gennemgang af hvilke dele staten, kommunen og skolen har
bestemmelsesret over.
Susanne fremlagde de forskellige instansers beslutningskompetenceområder både nationalt,
kommunalt og lokalt.
Hvis en skole skal lukke ned, er det kriseledelsen, som tager beslutningen - ikke skoleledelsen.
Skoleledelsen har i dag kontaktet sundhedschefen for at høre, hvordan de vurderer
situationen. Kriseledelsen ser på, om skolen har styr på procedurerne, og om vi kan opspore
smitten. Vi skal forsøge at skabe så normal en skolegang som muligt. Vi har en
samfundsforpligtelse overfor de mange familier, der vil blive berørt af en nedlukning. Børnene
har brug for at komme i skole, er rådmandens klare holdning.
Kommunikationen foregår fra de pædagogiske ledere til de enkelte klassers lærere og forældre
til smittede elever og klasser. Skolelederen kommunikerer til den samlede forældregruppe.
Bestyrelsens kompetencer: Hvis der opleves behov for nødundervisning, uden at det er
nationalt besluttet, skal der indberettes til STUK, og i den forbindelse skal bestyrelsen høres.
Bestyrelsen kan desuden give input i forhold til ledelsens afrapportering, beslutninger og
handlinger
Smitten er ikke udelukkende en udfordring for og på skolen. Der er familier, som er ramt af
covid, som kan have fået det på skolen, men også mange andre steder i lokalområdet.
Der er mulighed for at indkalde til dialog med lokalområdets interessenter. Et virtuelt møde,
med Børn- og ungechefen som mødeleder. Her vil input fra bestyrelsen til en dagsorden være
relevant (hvad kan man have brug for som forældre?)
Medarbejdere kan som noget nyt anmelde corona som arbejdsskade.
Kommunikation:
Der skal i kommunikationen mellem skole og forældre være fokus på, hvornår vi går fra at
tale om smittetilfælde til smittekæder – hvor mange elever ud af de smittede er i samme
smittekæder. Det kan uddybes i Susannes ugentlige opdatering. Der er brug for at forklare,
hvorfor det fortsat er trygt at komme i skole på Gammelgaardsskolen.
Nogle forældre ønsker kun det nødvendige – gerne en gang om ugen, medmindre der er noget
helt særligt nyt. Andre forældre synes, at det er nødvendigt at få mere info ud
Der ytres bekymring omkring brugen af vikarer, når der er sygemeldte lærere. Vikarer
kommer i mange klasser og kan dermed udgøre en smitterisiko for mange elever.
Der ønskes en opdeling af kommunikation, og en status på hvordan smittetrykket ser ud en
gang om ugen. Hvad kommer fra ledelsen og hvad kommer fra klasseteamet (hvilke elever er
smittede i vores klasse)
Hvordan bruges Aula – opmærksomhed på ikke at svare tilbage til alle.
Når vi ikke skal lukke skolen ned, er det fordi vi har styr på vores smittekæder. Det høje
smittetryk er inden for de samme klasser med mange smittede elever i disse klasser.
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Vi er forpligtet på at ringe og skrive ud til forældrene til de klasser der er smitte i.
Susanne har efter sin tiltræden sat flere sundhedsfaglige tiltag i gang.
De sidste 14 dage har der været rigtig mange smittede ikke kun på skolen, men i hele
samfundet.
Risikovurdering – kan der kommunikeres ud omkring dette?
- mulige lokalt forankrede tiltag for at forhindre smitte.
Ledelsen samarbejder med MED om muligheden for at praktisere få-lærerprincip fra 0.-4. årg.
frem til jul.
- hvad er optimalt mht. vikardækning? (lange smittekæder kontra krav
om timetal)
Vi bruger pt. de samme fire – fem vikarer, og er meget opmærksomme på at dække så meget
som muligt selv. Hvis vi reducerer skoledagens længde, bliver fritidsdelen længere, hvilket ikke
nødvendigvis er godt, sådan som SFO kan tilrettelægges lige nu.
Vi skal tage imod praktikanter, da vi ikke må stoppe læreruddannelsen.
Det er svært at lave god hjemmeundervisning i de klasser, der har syge lærere og derfor ikke
kan undervise on-line.
Opmærksomhed på hvor mange skriftlige opgaver man får i stedet for regulær undervisning
on-line.
- Hvordan sikres tryghed og kvalitet i undervisningen for indskoling,
mellemskole og udskoling.
Da vi selv sender 6.-9. årg. hjem er planen, at de skal følge skemaet med fjernundervisning.
Da 5.-9.årg. hjemsendes nationalt og 0.-4. årg. overgik til nødundervisning blev det sværere
at gennemføre den fulde fagrække. Lige nu er der en ambition om, at de ældste elever har så
stor en del af fagrækken som muligt

- Hvordan sikres personalets tryghed og muligheder for at formidle bedst
muligt?
Susanne vil gerne have feedback på sin næste kommunikation ud til forældrene.
De fleste har taget positivt imod opfordringen om at bruge mundbind, når de går ind på
skolen.
Skolebestyrelsen opfordrer ikke til, at der indkaldes til et møde for lokalsamfundet før jul.
Overvej om forældrerådene kan give en hånd med i forhold til noget.

7. Overordnet budget
prioritering af midler når og hvis vi har dem til rådighed
efteruddannelse, udearealer, RULL projekter, fysiske rammer. Anderledes
undervisning.
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Hvilken prioritering skal vi lave, hvis der bliver overskud?
Punktet tages op igen på næste skolebestyrelsesmøde. Ledelsen inddrager medarbejderne og
medbringer en bruttoliste, som danner grundlag for punktet på kommende møde.
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.
SFO forældrerådet har ikke talt om temaer til fællesmødet.
Et tema kunne evt. være udeområder, hvis der skal anvendes overskudsmidler til det.
Mødet skubbes til maj, og emnet kunne i så fald være digital dannelse, som er et tværgående
udvalgsarbejde.
Kirsten taler med SFO forældrerådet og melder tilbage til Andreas.
9. Punkter til de næste møder
a) Januar: 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?
b) Februar: 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
år? Hvordan bliver forældrene indraget?
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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