Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Tid: d. 17. maj 19.00 – 21.00
Sted: virtuelt
Mødeleder: næstformand Susanne Benitta Clemmesen
Deltagere:
Andreas Bach Aaen – formand/forældrevalgt
Susanne Benita Clemmensen - næstformand/forældrevalgt
Anette Stamer Ørsted – forældrevalgt
Eva Maria Olsen – forældrevalgt
Maja Bertelsen – forældrevalgt
Stinne N. Løvind – forældrevalgt
Morten Skrubbeltrang – forældrevalgt
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: Susanne, Andreas
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)

(kl. 19.00)

1. Godkendelse af dagsordenen
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(kl. 19.03)

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

(kl. 19.05)

3. Meddelser
- personale. Ansættelser
- trafik:afmærkninger på Carit Etlars Vej forventes udført uge 27

(kl. 19.10)

4 .Nyt fra udvalgene
- gennemgang af udvalg.

(kl. 19.30) 5. Indsatser for kommende skoleår
- skoleledelsens indsatser kommende skoleår (bilag 2)
- bestyrelsens indsatser kommende skoleår
- nedsæt og bemand udvalg.
(kl. 19.50) 6. Input til formandens årsberetning.
- de enkelte udvalg beskriver deres arbejde til indarbejdelse i formandens
årsberetning. Deadline 30/5.
(kl. 20.00) 7. Evaluering af procentvis egenskoleandel. (bilag 3) (bilag 4)
- vi ønsker at være en skole for distriktets børn
- hvordan evalueres de elevskift der der fraflytter Gammelgaardsskolen?
(kl. 20.10) 8. Fokus på bevægelse. (oplæg fra Stinne)
Hvordan sikrer skolen, at hver klasse har min. 45 min, bevægelse om dagen, som
skolereformen foreskriver?
På flere andre skoler arbejder med et bevægelsebånd, der ligger fast (forskudt
mellem indskoling, mellemtrin og udskoling, så der er plads til fysisk udfoldelse)
Flere skoler har ligeledes forskellige bevægelsesstaioner på skolen, der kan
bruges, for at sikre at der er gode muligheder for at bevægelsesdelen bliver
tilgodeset.
Hvilke fokusområder og indsatser der er på Gammelgaardskoen for at sikre
bevægelsedelen?
På Gammelgårdskolen arbejder man med et læsebånd frem for et
bevægelsebånd. Hvordan og hvorfor denne beslutning er truffet, og lever op til
det formål der er tiltænkt?
(kl. 20.30) 9. Høringssvar omkring nyt 10. klassses tilbud i kommunen. (bilag 5)
- skoleledelsen har en udkast til høringssvar.
(kl. 20.40) 10. Coronasituationen (Susanne)
- retningsdlinjer – sociale arrangementer.
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(kl. 20.50) 11. Punkter til de næste møder
a) Gennemgang af skolens principper. Tilsyn med håndhævelsen af de principper
vi har. Praksis gennemgås 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) Morgentrafik omkring skolen
- adfærd
- opstregning af cykelsti
- kampagner for at flere går eller cykler
Se f.eks. denne nye kampagne: https://www.ditbarnkanselv.dk/
(kl. 20.55) 12. Eventuelt
Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2021 →
2021 04 22 Referat skolebestyrelsesmøde.pdf
Bilag 2: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Interne Dokumenter →
Indsatsområder → Gammelgaardsskolens indsatsområder 2021/22

Bilag 3: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Interne Dokumenter → Data
→
Elever i skoledistriktet
Bilag 4: www.aarhus.dk → Om kommunen → Aarhus i tal → Skole og Småbørn →
Vandringsstatistik 2020
Bilag 5: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Interne Dokumenter →
Høringsmateriale → 2021 → Høringsforslag 10. klasse

3

