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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

 

Tid:  d. 24. marts 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. Meddelser  

 - ændring af ledelsesstruktur pr. 1/1-2022.  

 - Mulighed for skolebestyrelsesseminar i Skole&Forældre regi (20/3 eller 17/4). 

 

(kl. 19.10)   4 .Nyt fra udvalgene 

 ultra kort gennemgang. Udvalg med input henvender sig til næstformanden inden 

 mødet.  

  

(kl. 19.20)  5. Input til folder. 

 Input fra skolebestyrelsen 

 

(kl. 19.25)  6. Input fra SFO-forældreråd mht. samarbejdsmøde (Kirsten) 

 

(kl. 19.30)  7. Regnskab 2020 + budget 2021 (Skole + SFO) 

 (bilag 2) (bilag 3) 

 (Bettina) 

 

(kl. 20.00)  8. Gennemgang af skolens principper. Tilsyn  med håndhævelsen af de principper 

 vi har. Praksis gennemgåes af ledelsen og vi diskuterer på baggrund heraf om vi 

 er tilfredse med praksis, om der bør ske ændringer i retningslinjer eller om der 

bør  ske justeringer i princippet, så princip, retningslinje og praksis følges ad. 

 På dette møde ses på ”Principer for lektier”. 

 (bilag 4) (bilag 5) 

 - gennemgang af status (pædagogiske ledere) 

 

(kl. 20.50) 9. Corooa situationen (Susanne) 

 - delvis tilbage på skolen 9.kl samt 5. -8. kl. 

 - kviktest 

 

(kl. 20.50)  10. Punkter til de næste møder 

 a) Gennemgang af skolens principper. Tilsyn  med håndhævelsen af de principper 

 vi har. Praksis gennemgåes af ledelsen og vi diskuterer på baggrund heraf om vi 

 er tilfredse med praksis, om der bør ske ændringer i retningslinjer eller om der 

bør  ske justeringer i princippet, så princip, retningslinje og praksis følges ad. 

 

 b) Forberedelse af fælles møde med SFO-forældreråd i maj 

 - Valg af tema 
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 - 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. 20.55)  11. Eventuelt 

 

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre →  Skolebestyrelsen →  

 Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2021 →  

 2021 02 23 Referat skolebestyrelsesmøde.pdf 

 

Bilag 2 :Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Interne Dokumenter →  

 Budget og regnskab → 2021 → Regnskab 2020 

Bilag 3: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Interne Dokumenter →  

 Budget og regnskab → 2021 → Budget 2021 

Bilag 4: www.gammelgaardsskolen.dk  → Samarbejde med Forældre → Skolebestyrelsen → 

 Principper → 06 2016 Princip for lektier 

Bilag 5: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde med Forældre → Skolebestyrelsen → 

 Principper → 06 2016  Retningslinjer for lektier 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/

