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Så blev det tid til børnenes sommerferie, og jeg vil som skolebestyrelsesformand prøve at give et
overblik  over  det  forgangne  skoleår.  En  sammenhængende  historie  frem  for  de  referater,  der
kommer ud af vores årlige 10 bestyrelsesmøder. 
Som jeg plejer, har jeg delt vores opgaver i tre dele. De løbende sager, herunder høringssvar til
kommunen, så de selvvalgte opgaver og sidst det lovpligtige tilsyn med skolen.

Løbende sager

Samlet skoledistrikt

Kigger vi nogle år tilbage, så var overskriften her ”Vestby problematikken”. 
Folketinget valgte at kalde Gellerup/Toveshøj og Bispehaven for hårde ghettoer og med det fulgte
planer om nedrivning af almennyttige boliger for at bryde ghettoerne. Kommunen har støttet denne
forandring ved at lave en plan for mere attraktive skoletilbud for områderne.
Vores andel af dette blev, at vi fra skoleåret 2021/22 en årgang ad gangen har fået tildelt den ene
halvdel af Bispehaven til vores skoledistrikt.  Oprindeligt var det planen at denne indfasning skulle
starte  et  år  tidligere,  men  efter  pres  fra  skolebestyrelsen  blev  det  udsat  til  i  år  for  at  kunne
imødekomme lokaler nok til alle. Nu har vi endelig lokalerne og for første gang i mange år, ser det
ud til, at vi kan starte et nyt skoleår uden vandreklasser.
Det har også været vigtigt for os i samme ombæring at sikre en fortsat bred opbakning fra hele
skoledistriktet.
Dette håndterede vi ved at indkalde til et antal møder rettet mod forældrene til kommende 0’te
klasses børn i distriktet.
Vi  ville  skabe  et  forum,  hvor  man  i  mindre  grupper  kunne  få  fordomme smidt  på  bordet  og
diskuteret ærligt og med fakta i hånden.
Det håber vi lykkedes. I hvert fald kan vi se, at den kommende 0’te årgang bliver på fem klasser
med stort set kun børn fra eget distrikt. De sidste gange vi har haft fem 0’te-klasser, har der været
ledige pladser , der straks blev søgt af elever fra nabodistrikterne typisk fra vestbyen. Her det første
år ser det ud til at blive med ganske få børn fra vores nye hjørne af distriktet. Der kan være flere
årsager til dette. Flere børn kan have ældre søskende på en anden skole i forvejen og familien derfor
ønsker de skal gå samme sted.
Det  kan  derfor  tage  noget  tid  før  Gammelgaardsskolen  bliver  skolen  hvor  de  ældre  søskende
allerede går og er det naturlige valg for de næste i rækken.
Der er også på Bispehavevej udpeget flere boligblokke til nedrivning. Dette kan også skabe en
usikkerhed, der kan skabe mere ud og indflytning end man sædvanligvis ser for leje-lejligheder.

Ny skoleleder

Torben Jensen valgte pr. 1 december at stoppe som skoleleder. Derfor startede det forgangne skoleår
med at lede efter en ny skoleleder for Gammelgaardsskolen.
Børn og Unge Magistraten stod for ansættelsesproceduren. Vi havde formand og næstformand med
i ansættelsesudvalget. Det blev til en møderække, hvor vi grundet Coronarestriktioner ikke måtte
mødes for mange. Hybridmøder med halvdelen online og den anden halvdel i mødelokalet. Det var
en udfordring og vi kunne ligesom vores fjernunderviste børn mærke forskel på hvor godt man
kunne fornemme hinanden online kontra i den virkelige verden ansigt til ansigt. 
Det lykkedes som bekendt at finde frem til Susanne Broe Laursen, der kunne starte 1. december lige
ind i Corona-bølge to.



Corona
Vi har haft et Corona punkt på alle skolebestyrelsesmøder det forgangne år. Det er reelt meget lidt
vi har kunnet bidrage med ind i processen, da styringen har været driftsorienteret og meget centralt
styret både fra ministeriet og fra kommunen. Det vi mest har kunnet bidrage med har været input til
forældrekommunikationen.
Fraværet af fysiske møder og træthed af online møder har lagt en dæmper på arbejdet i flere af
bestyrelsens udvalg. Personalet har også været presset med konstante krav om omstrukturering og
genplanlægning, så der har heller ikke været grund til at trykke dem mere på maven.
Også elevrådsarbejdet  har lidt  under  Corona.  De har ikke haft  overskud bidrage i  samme høje
omfang som tidligere år. Og ganske ærligt, det har været mindre spændende at holde møde online
frem for at mødes ansigt til ansigt. 

En stor tak skal det lyde til ledelsen, der af kommunen har fået den opgave at ringe rundt til alle
forældre i en klasse, hvis der er én elev eller lærer, der er smittet. Denne smitteopsporing har haft
effekt og telefonkontakten har udredt mange misforståelser af Coronaregler.

Høringssvar
Vi er af kommunen blevet bedt om høringssvar angående ny kommunal vision for Klub og SFO
området. Dertil også en høring omkring 10’klasses tilbuddet i kommunen. 
Fælles for vores svar til både Klub og 10’klasses tilbud er, at man skal sikre også at gøre tilbuddet
attraktivt  for  ressourcestærke  elever.  Det  giver  det  bedste  attraktive  udviklings-  og
undervisningsmiljø med en blandet elevsammensætning frem for kun at fokusere på de børn og
unge, der har problemer.
I forhold til SFO høringssvaret, så har vi ladet SFO-forældrerådet nikke til høringsvaret, da de er
bedst inde i området, da de i forvejen har arbejdet med rammer for mål- og indholdsbeskrivelse af
SFO’en. En proces, der kører i kommunen ca. hvert femte år.

Selvvalgte opgaver

Skole og Forældre
Vi har som skole valgt at melde os ind i foreningen Skole og Forældre. Det er en landsdækkende
organisation,  der  repræsenterer  forældreperspektivet  ind  i  skolen.  Foreningen  har  en  aktiv
Århusafdeling, der bl.a. er på banen, når kommunen beder om høringssvar på diverse spørgsmål.
Der er også flere relevante kurser for bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Der har tidligere været en
anden Århusdækkende organisation, der samlede aktive forældre på tværs af kommunen, men den
mistede sin relevans, da de bærende kræfter ikke længere havde skolesøgende børn, og de ikke var i
stand til at rekruttere nye aktive. Så det er i Skole og Forældre regi, der er aktivitet på tværs i
kommunen forældrerepræsentanter imellem.
Håber at deres tilbud bliver mere tillokkende, når der igen kan arrangeres fysiske møder.

Rusmidler
Efter en episode med hashsalg på skolen sidste skoleår tog vi emnet op i bestyrelsen og elevrådet
tog teten og ville undersøge emnet. Det blev til en anonym spørgeskemaundersøgelse.
Der blev afgivet 124 svar, hvilket er ca. halvdelen af udskolingen. Undersøgelsen viste, at nogle 
elever fra udskolingen har prøvet at tage snus i skoletiden. 24% havde venner, som havde taget snus
i skoletiden. I forhold til brug af E-cigaret havde 40 elever venner, som har røget E-cigaret i 
skoletiden. Syv var blevet tilbudt at købe hash i udskolingen. En havde prøvet at købe det, og en 
havde prøvet at ryge det –flere havde venner, som havde prøvet det. Det formodes, at de fleste som 
havde prøvet ovenstående, er fra 9. årgang. Det formodes desuden, at der er flere end de som havde 
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 
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.

Gruppearbejde
Vi blev som forældregruppe interesserede i, hvordan skolen aktivt arbejder med gruppearbejde på
de forskellige årgange. Baggrunden var,  at  en Evalueringsrapport fra 2020 havde sammenlignet
forskellige OECD lande og fundet, at der er markant mere gruppearbejde i den danske folkeskole
end i de øvrige  OECD-lande. Så får vi det bedste ud af det?
Ledelsen  og  lærerne  i  bestyrelsen  gennemgik  hvordan  de  arbejder  med  gruppearbejde  på  de
forskellige klassetrin. Helt fra meget styret og baseret på leg i 0’te klasse til at kende for forskellige
roller man kan tage i en gruppe og samt selv at skulle sammensætte en gruppe, som er et krav til
projektopgaven i 9. kl.
Det er tydeligt  et  fagligt  felt  lærerne går op i  og arbejder struktureret  med. Bestyrelsen vil  for
nuværende ikke dykke yderligere ned i dette ellers spændende felt.

Karakterer
Der har været  holdt møde i  udvalget om bl.a.  Formativ Feedback,  men udvalget  er  ikke vendt
tilbage med et punkt til drøftelse i hele bestyrelsen.

Digital dannelse
Sidste år afskaffede Århus kommune deres Bring Your Own Device (BYOD) politik og uddelte i
stedet Cromebooks til alle elever fra 2. klasse og op, så alle nu har samme udstyr til rådighed. Vi
aflyste vores ”Princip for computere til elever”, der byggede oven på BYOD og sikrede alle har lige
adgang til en computer. Med den nye kommunale politik i ryggen ville vi gerne videre og løfte IT-
området  yderligere.  Der  har  været  møder  i  arbejdsgruppen,  men  en  klar  retning  og  en  fælles
drøftelse på et skolebestyrelsesmøder er ikke sket endnu.

Skolebestyrelsens organisering
Der har været mindre gang i flere af vores mange udvalg end tidligere dog hal-udvalget undtaget. 
Coronakrav til opdeling klassevis har skudt elevrådsarbejdet til hjørne. De har ikke kunne bidrage
på samme høje niveau som tidligere år.
Og ganske ærligt for os alle sammen, det har været mindre spændende at holde møde online frem
for at mødes ansigt til ansigt. 
Vores  organisering  i  mange  arbejdende  udvalg  håber  vi  kan  blive  givtig  igen,  når  de  ydre
begrænsninger bliver færre. Så en evaluering af vores arbejdsform holder vi lige ud i strakt arm  til
vi når mere normale tider.

Haludvalget – Åbyhøj Idrætscenter
Dette udvalg er faktisk en selvstændig gruppe frem for et underudvalg af skolebestyrelsen. Der er
dog koordineringsfordele ved at have en forankring ind i skolebestyrelsen. Der har i +20 år været en
kamp om at den næste kommunale hal i Åbyhøj skulle ligge ved Gammelgaardsskolen eller ved
Åby Skole. I dag er det rigtige svar begge steder. I mellemtiden har Aarhus kommune valgt ikke at
prioritere  økonomi  til  selv  at  finansiere  og  bygge  sportshaller.  I  stedet  ønskes  selvstændige
organisationer, der driver hallerne, som kommunen så lejer sig ind i. En hal vil have mange brugere
og kommunen vil kun være en af brugerne. De forskellige lokale frivillige idrætsklubber vil være
blandt de øvrige brugere. Det er  derfor vi nu har en arbejdsgruppe, der arbejder for at etablere
Åbyhøj Idrætscenter som en selvstændig institution.



At vi overhovedet har brug for en hal skyldes i høj grad den fortætning der sker i Århus. De mange
nye tilflyttere skal med få undtagelser serviceres af de samme skoler, der skal udbygges frem for at
etablere nye skoler. 
I september 2020 havde Gammelgaardsskolen 987 elever. Med en ekstra klasse næste år, så når
elevtallet over 1000 elever. I 2006, den ældste skoleprognose jeg kunne finde, var der 849 elever på
skolen og dengang var man modig nok til at gætte på at der i 2016 ville blive 636 elever. Så der er
et stort pres på skolens areal. Siden 2006 er storbørns-SFO’en flyttet ind på matriklen, klubben er
netop flyttet ind og der er etableret mange nye indendørs kvadratmeter til at håndtere skolens vækst.
Dette  giver  en  pres  på  de  grønne  arealer.  Det  er  derfor  ikke  underligt  at,  det  ikke  er  uden
konsekvenser at finde plads til en idrætshal på de samme kvadratmeter. Flere brugere efter skoletid
vil også skabe mere trafik og mere trafik en øget efterspørgsel efter parkeringspladser.
Skolebestyrelsen har vedtaget, at vi som skole bakker op om en hal-placering ud imod Carit Etlars
Vej,  da det vil  give mulighed for sammenhæng med skolens idrætssale.  Det vil  give de største
fordele for skolen. Det vil forstyrre de øvrige undervisnings lokaler mindst og give mulighed for at
redskaber nemt kan flyttes fra idrætssale til hal og tilbage igen. Det sidste har også været et ønske
fra idrætsforeningerne.
Det  er  ikke  nogen hemmelighed,  at  beboere  på  Carit  Etlars  Vej  ikke  er  begejstrede  for  denne
placering og derfor har forslået en alternativ placering langs kolonihaverne. Denne placering finder
vi som skole ikke optimal, og det er derfor ikke en placering, vi støtter op om. Vi anerkender dog, at
der er  usikkerheder og mulige ulemper ved at  være nærmeste nabo til  byfortætning foruden de
fordele det også giver.

Den aktuelle situation på Gammelgaardsskolen er, at hele udskolingen ikke kan tilbydes idrætstimer
inden for skolens fysiske rammer. Eleverne anvender for nuværende skoletiden til at fragte sig frem 
og tilbage mellem lokaliteter i det omkringliggende område. 
Med en ny idrætshal i forbindelse med Gammelgaardsskolen vil der blive mulighed for at tilbyde 
flere idræts- og aktivitetsmuligheder for flere målgrupper:

 Idrætsundervisning for alle klassetrin vil kunne tilbydes på Gammelgårdsskolen, men også 
fastholde de unge i sunde fritidsaktiviteter på mellemtrin og udskoling (SFO og Klub). 

 En idrætshal løser også Gammelgårdsskolens behov for et stort rum, hvor skolens elever, 
forældre og personale kan samles og et rum, hvor skolen kan bidrage til at udvikle 
medborgerskab.

 Større og mere moderne idrætsfaciliteter og foreningslokaler betyder, at foreninger vil få 
adgang til nye faciliteter og dermed mulighed for at tilbyde en mangfoldighed af 
fritidsaktiviteter for børn, unge og voksne i nærmiljøet. Nye rammer for fritidslivet giver 
også mulighed for at rekruttere aktive unge i foreningsarbejdet, fastholde trænere og styrke 
frivilligt arbejde.

 Idrætshallen skal også bidrage som et vigtigt redskab til integration og indføring i danske 
værdier og normer. Den fysiske placering på Gammelgårdsskolens område betyder, at vi er 
tæt på udsatte bydele i Aarhus, og at faciliteterne her kan fungere som et supplement til 
kommunens arbejde med multikulturelle fællesskaber og bidrage til integration i forlængelse
af skoletiden.

Projektet Åbyhøj Idrætscenter har en lang række interessenter, og der har i løbet af dette skoleår 
været hyppig inddragelse af disse sideløbende med afholdelse af projektgruppemøder og 
kvartalsvise bestyrelsesmøder. Hertil er der blevet lavet et par events såsom nisseløbet, som har haft
til hensigt at sprede det lokale kendskab og ejerskab til projektet. 
Endvidere har projektgruppen formået at få Åbyhøj Idrætscenter præsenteret i lokale medier såsom 
Lokalavisen Aarhus, Stiftstidende, TV Østjylland. 
Der er indledt en forhåndsdialog med Byggeri mhp. at få rådgivning til et kommende byggeri. 



I foråret 2021 er der indsendt to ansøgninger til hhv. Sport og Fritid, Kulturforvaltningen, Aarhus
Kommune og Salling Fondene. I første runde er det lykkedes at få tildelt 6. mio. kr fra Sport og
Fritid. Det rækker dog langt fra, så der arbejdes nu på hvordan yderligere finansiering kan findes.

Tilsyn med skolen

Skolebestyrelsen besluttede, at vi efter at have fået ny skoleleder ville gå i gang med at gennemgå
vores principper et efter et.  Både for at sikre, at principperne stadig er aktuelle og bliver fulgt, samt
om skolen har opdaterede retningslinjer dertil, der bliver fulgt. Vi så det også som en måde for
vores nye leder at lære skolen og dens værdier at kende på. Vi lagde hårdt ud, men måtte sætte
tempoet  ned  for  ikke  at  overbelaste  ledelse  og  lærere,  der  har  været  pressede  pga.  de  mange
Coronaregler, løbende ændringer og replanlægning pga. samme.

Klassedannelse
Et af  vores længst overlevende principper handler om klassedannelse.  Heri  står  at  forældre har
mulighed for at komme med ønsker til klassedannelsen i 0’te klasse. Skolen sammensætter 0’te
klasserne efter både input fra afgivende børnehaver og forældre input. Det er dog ikke altid, at dette
puslespil går op. Som forældre kan man føle sig hørt, i og med at man har mulighed for at ønske.
Som pædagogisk leder mener man, at man med sin faglighed kan lave mere optimale klasser, hvis
ikke man skal tage hensyn til forældreønsker. Spørgsmålet er åbent, hvad der vil være det bedste for
barnet. Der er også et timingsmæssigt problem i det. Forældrenes ønsker indkommer meget tidligt
ved skoleindskrivning,  og meget  kan ændre sig fra  det  tidspunkt  indtil  sommerferien i  de små
poders hoveder.
Det blev til en mindre tilretning af princippet, hvor forældreønsker stadig er en mulighed.
Der var  også fokus på ønsket  om at  overgangen fra  3.  klasse til  4.  klasse  opblødes.  Ledelsen
arbejder på dette. Dette blev dog ikke indføjet i pricippet.

Elevtrivsel
Dernæst tog vi fat i ”Princip for elevtrivsel og forebyggelse af mobning”, samt de to retningslinjer
skolen har udarbejdet som intern manual til hvordan princippet skal udføres i praksis.
Håndteringen af mobning er der meget fokus på nationalt, og det kan ses i folkeskoleloven. Vi har
sat et udvalg til at sikre, at vi lever op til lovkravene omkring anti-mobbe strategi og elevtrivsel.
Især  på  formalia  omkring  handleplaner  og  klagemuligheder  er  der  mangler  i  princip  og
retningslinjer. Godt at vi kom i gang med dette på baggrund af en planlagt gennemgang og ikke på
baggrund af en konkret sag.

Lektier
Det tredje princip vi lavede tilsyn med i  denne runde var ”Princip for lektier”.  Skolen har den
holdning  at  lektier  er  ikke  undervisning  hjemme.  Lektier  er  ”træning  inden  for  nærmeste
udviklingszone”. Det vil sige, at sværhedsgraden skal passe til det enkelte barn. Det er det, vi i
princippet  har  udtrykt  som ”Lærerne forventes  at  tilrettelægge mængden og sværhedsgraden af
lektier, så de matcher og udfordrer alle elever”. Lektier kan udføres både hjemme og i FAF-timer.
Vi var tilfredse med vores princip og tilhørende retningslinjer. Der blev lagt et stort inddragende
arbejde i det da de blev udarbejdet og de bliver stadig fuldt.

Fransk som valgfag i 5. klasse?
Lektionsfordelingsplanen  er  baggrunden  for  at  kunne  lave  ugeskemaer.  Langt  det  meste  er
lovbundet, men der er få frihedsgrader. Skolen har f.eks. med bestyrelsens bemyndigelse valgt at
benytte de muligheder der er for at lave en kortere skoledag og bruge de samme lærertimer på 2-
lærerlektioner.



Det er også muligt at tilbyde fransk som tredjesprog i stedet for tysk. Tysk skal tilbydes. For et år
siden gik  sidste  franskhold  ud  fra  Gammelgaardsskolen  og  skolen  tilbød  dermed  ikke  længere
denne mulighed. Skolen har kun én fransklærer tilbage og der er ikke mange, der har dette linjefag
på seminariet. Så vi vil se på muligheden for at skolen kan vende tilbage til at udbyde fransk igen
fra 2022/23.

Samarbejdet med SFOs forældreråd
Vi har ønsket at fortsætte vores tradition med et årligt fællesmøde med SFO’s forældreråd. Sidste
års møde kickstartede bl.a hal-udvalget. I år startede SFO’s forældreråd med at aflyse deres møder i
håb om færre restriktioner senere på året, men måtte sande, at de var nødt til at holde onlinemøder.
Derfor fik de afholdt færre møder end normalt. Vi kunne ikke finde en god måde at afholde et stort
fællesmøde  med  små  gruppe  sessioner,  så  vi  har  skubbet  samarbejdet  foran  os  og  håber  på
lempeligere vilkår i det kommende skoleår.

Sikre skoleveje
Det skulle nu være lige på trapperne, at der skal markeres en cykelsti på Carit Etlars Vej. Uge 27 er
den nuværende plan. Dette har været sat på hold, mens der har været byggeri og tunge lastbiler på
vejen. Forhåbentlig vil flere benytte lejligheden til at cykle i skole. Fremadrettet skal vi have holdt
kommunen  fast  på  at  sikre  skole  veje  skal  være  for  hele  vores  distrikt  og  dermed  også  for
Bispehavevej.

Vikartimer
Vi har nedsat et udvalg der har dykket ned i tallene for at se, hvor mange vikartimer eleverne er
udsat for, og hvor god en kvalitet i undervisningen man har kunnet give i vikartimerne. Udvalget
har holdt pause fordi det forgangne år ikke har lignet noget andet med de skiftende ydre rammer og
store perioder med nødundervisning. Udvalget vil igen have fokus på dette, når der har været en
mere normal periode med fuldt skema.

Økonomi
Kommunen har nu kørt første år med ny budgetmodel for skolerne.  For specialklassebørn gælder
der stadig den ret specielle regel i Aarhus Kommune, at det er distriktsskolen der betaler. Dette gør
til stadighed, at vi som skolebestyrelse spilder vores tid som fribillige, når vi skal lægge budget, da
dette hele kan skride med meget store beløb grundet til eller fraflytning af familier i distriktet, der
har behov for at deres børn går på en specialklasse. Det er børn vi aldrig ser på skolen, som gør, at
det virker omsonst at planlægge skolens økonomi. I dette skoleår har vi været ”heldige” at der netto
er fraflyttet familier i distriktet med børn, der har brug for specialklasse. 
Kommunen  er  ikke  sen  til  at  se,  at  skolen  har  et  overskud.  Vi  skal  i  forbindelse  med
facadeudskiftningerne have nye gardiner,  der passer til  de nye facader.  Alt  det ydre vedrørende
bygninger, det betaler kommunen af en anden kasse, mens alt inventar hører hjemme på skolens
budget. Så lige nu presses Gammelgaardsskolen til at skulle betale op imod en mio. kroner for nye
gardiner til alle de mange facader der skal skiftes. Havde skolen ikke haft dette overskud, så havde
vi næppe haft denne diskussion med kommunen. Ingen tvivl om, at vi langt hellere ville kunne
planlægge  vores  økonomi  og  bruge  et  overskud  på  en  mio.  kroner  på  f.eks.  understøttende
undervisning til  klasser  eller  enkeltelever  der  har  brug for  dette.  Det  er  to  hele  årsværk,  man
forsøger at flytte fra undervisning til anlæg.
Ellers har året været præget af Coronarelaterede udgifter, som skulle konteres separat, som skolen
indtil nu har fået selvstændig kompensation for.

Lejrskoler
Sidste år skrev jeg under vikarpunktet,  at lærerforeningen i Århus kommune havde lavet en ny
aftale med kommunen om, at de lærere, der skal på lejrskole i det kommende skoleår, de får et
skema med færre løbende timer til at kompensere for de ekstra timer selve lejrskoleopholdet tager.



Dette  sikrer,  at  lærerne ikke efter  et  lejrskoleophold skal  afspadsere og eleverne have planlage
vikartimer.  Super  god  ide  –  bare  ikke  i  år.  For  netop  i  år  har  vi  ikke  kunnet  gennemføre
lejrskoleophold. Så hvis klasserne skal afsted næste år, ja så skal de samme lærere kompenseres en
gang til.  Reelt  har de berørte lærere næppe haft  disse færre undervisningstimer i  år  grundet de
mange omlægninger og replanlægninger Coronareglerne har dikteret. Men ufleksibelt er det, hvis
man i et mere normalt år får brug for at udskyde et lejrskoleophold.
Så  dette  er  den  triste  grund  til,  at  der  ikke  kommer  erstatningslejrskoler  kommende  skoleår.
Størstedelen  af  økonomien  i  et  lejrskoleophold  er  lærertimerne  og  ikke  transport  og  leje  af
overnatningssted. Vi må således satse på mindre ture for de berørte klasser og se hvad behovet er
for netop den klasse og årgang i forhold til de øvrige tab og mangler fra et Coronaår.

Ansættelsesudvalg
Det er også en bestyrelsesopgave at  deltage ved ansættelser.  I  praksis har bestyrelsen nedsat et
udvalg,  hvilket  sikrer  at  vi  altid  har  et  bestyrelsesmedlem,  der  kan  stille  op,  når  der  er
ansættelsessamtaler. 

Skolebestyrelsens medlemmer

Kort efter  sidste årsberetning lykkedes det os at  skaffe bestyrelsen en enkelt  suppleant.  De var
Morten  Skrubbeltrang  der  meldte  sig.  Som  suppleant  har  Morten  været  inviteret  med  til  alle
møderne.  Kun  hvis  det  skulle  komme  dertil  at  vi  skulle  stemme  om  et  forslag,  så  ville
suppleanttitlen have betydning. Vi har dog ikke stemt om noget i de 11 år jeg har været med i
bestyrelsen.
I februar valgte vores næstformand Ole Madsen at trække sig, for at skabe luft til familien samt nyt
job. Morten trådte derfor ind som fuldgyldigt medlem og Benita Clemmensen blev valgt som ny
næstformand.
Skolebestyrelsen står derfor igen uden suppleanter.
I det kommende år forventer vi at skoleledelsen ikke vil møde op alle sammen til hvert møde, men
foruden skolelederen kun deltage efter behov. Dette skulle også gerne blive lidt nemmere nu da
vores nye skoleleder Susanne er blevet klædt på og nu kender skolen bedre.

Fremkig

Skoleåret  2020/21  blev  Coronaåret.  Det  blev  et  år  med  megen  fjernundervisning  og  mange
hjemsendte klasser. Forhåbentlig bliver det kommende skoleår et år hvor de pædagogiske principper
kan genovertage styringen af skolen igen. Dem der havde det svært allerede før Corona, de blev
ekstra hårdt ramt af nedlukningerne. Det vil tage tid at komme tilbage til normalen igen og endnu
længere tid at indhente det forsømte. Et års mistet svømmeundervisning kommer ikke lige igen
natten over.  Der vil være huller flere år frem. Så det er med håb om en skole og omverden med
færre  restriktioner  på  de  sociale  relationer,  vi  ser  frem til.   Men  vi  må  endnu  en  gang  være
tålmodige, for det kommer til at tage tid at genlære det, vi har mistet. Nyd det undervejs, det kan
faktisk give mere glæde end at få alt tilbage i et hug.

God sommer til alle

Andreas Bach Aaen
Skolebestyrelsesformand
Gammelgaardsskolen


