Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tid: d. 6. september 18.00 – 20.00 med efterfølgende spisning
Sted: lærerværelset/biblioteket
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
? – Formand for elevrådet
? – Næstformand for elevrådet
Afbud:
Faste udvalg:
Ansættelsesudvalg: Benita, Stinne og Morten
Læringsplatform: Benita, Jasper, Charlotte
Elevråd: ikke valgt endnu
Samlet distrikt: 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)
Trafik: Andreas, Morten. Maja
Antimobbe- og trivsels-udvalg: Stinne, Anette
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1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde (Bilag
1)
Godkendt
3. Meddelelser
Facadeudskiftning: Der var aftalt facadeudskiftning, inden Susanne tiltrådte. Susanne har
deltaget i to møder – et om gardiner og en gennemgang af skolen mhp. at få lavet et
udbudsmateriale. Dette kom i slutningen af maj, hvor det fremgik, at der skulle være
etablering af byggeplads i uge 34 og første etape uge 35. D.11./8. rykker skolen for info om
opstart, da genhusning af elever skal planlægges, og får det svar, at der ikke foreligger en
dato, da budgettet ikke holder pga. stigende priser under Corona (3,5 mill. over
udbudsprisen )
Susanne har klaget over den manglende kommunikation og har efterlyst en ny tidsplan.
Svaret var i første omgang, at det ikke kunne gives, men at projektet ville blive udskudt
minimum 12 måneder. Dags dato er der kommet en mail om, at AA+ forsøger at hente midler
til opstart i 2022.
Pavillonen, som skulle bruges til genhusning rykkes ned senest til sommer, da RULL-projektet
skal afsluttes.
Det meldes ud til forældrene, hvad planen er med pavillonen.
Skiltning og flagstang – Der er indhentet tilbud på ny skiltning rundt om hele skolen.
Hovedindgangen bliver ved indgangen til aulaen/administrationen. Der afventes en endelig
aftale.
Der er bestilt ny flagstang, som skal placeres på græsarealet foran administrationen.
Maling af gangarealer: Dette er igangsat med farver som i udskolingen.
Elevrådet har haft Kick-off i dag, hvor alle elevrådsrepræsentanter deltog. De har i den
forbindelse konstitueret sig og deltager på næste skolebestyrelsesmøde.
Henvendelser fra forældre: Der har været en henvendelse vedrørende planerne om en ny
hal. Det bekymrer de pågældende forældre, at der igen skal være tung trafik på Carit Etlars
Vej. Andreas har svaret på henvendelsen.
En anden henvendelse har handlet om trafik omkring skolen ved personaleparkering. Denne er
der ligeledes svaret på.

4. Gennemgang af forretningsgangen (bilag 2) + (bilag 3)
Det er godt at få gennemlæst Rammen for skolebestyrelsens arbejde igen. Der spørges ind til
hvordan skolebestyrelsens arbejde evalueres. Indholdet og samtalerne i de forskellige udvalg
er en del af den måde vi arbejder med og evaluerer skolebestyrelsens arbejde løbende på.
Desuden er årsberetningen en del af den samlede evaluering.
Eva vil gerne arbejde med et evalueringsskema, så bestyrelsens evaluering af sig selv bliver
mere konkret og kan lægges i årshjulet.
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Antallet af ledelsesrepræsentanter skal rettes til 2, derudover skal datoen rettes.

5. Konstituering. Valg af formand og næstformand.
Andreas vælges som formand
Benita vælges som næstformand.

6. Nyt fra udvalgene
Ansættelsesudvalg: Der skal ansættes en pædagogisk leder til indskolingen. Morten og
Stinne er i ansættelsesudvalget omkring denne ansættelse.
Elevråd: ikke valgt endnu
Hal: Sallingfonden har skænket 5 mill til hallen. Politikerne vil gerne se opbakning fra
lokalbefolkningen og derfor er eventudvalget aktivt. B&U bevilger ikke midler, der kan dække
driften – der arbejdes med dette i udvalget. Der skulle findes 20 mill. og der mangler på
nuværende tidspunkt 6,5 mill.
Trafik: Der arbejdes på at finde en mødedato til et møde i udvalget.
Antimobbe- og trivsels-udvalg: Møde kort før sommerferien. Udvalget skal udvides med
flere fra skolebestyrelsen og efterfølgende også elever. Punktet sætte på næste
mødedagsorden.

7. Indsatsområde: bevægelse (ledelsen)
Pædagogisk indsats, kompetanceløft, Corona-erfaringer og bevægelsesbånd (forsøg
på 8. årgang)
Susanne har fortalt om indsatsområderne på oplæggene til forældremøderne.
Her italesættes det, at vi er optaget af bevægelse med et pædagogisk sigte.
To 8. klasser prøver at lave et bevægelsesbånd, som erstatning for læsebåndene 4 ud af 5
dage. I stedet har de lagt læsningen i fagene. Dette afprøves frem til jul.
Derudover er der udpeget en koordinator for bevægelse for hver af de tre trin. Der sættes
fokus på bevægelse hen over hele skolen. Der kan i den forbindelse blive tale om at give
medarbejderne et kompetenceløft. Sundhed i Aarhus Kommune har fokus på området

8. Evaluering af principper: Princip for kommunikation på Gammelgaardsskolen.
(bilag 4) (bilag 5)
Princippet skal genskrives og punktet sættes på en af de næstkommende møder

9. Morgentrafik
- adfærd
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Susanne har skrevet ud til forældrene på Aula for at få fokus på en bedre trafik-adfærd om
morgenen. Det opleves mere kaotisk i år end ellers.
Der skal arbejdes med kulturen omkring skolevejen med gå-busser. Der stilles forslag om at
det kommer på forældremøderne, så det bliver et fast punkt ligesom kommunikationsaftalen
særligt i indskolingen.
Trafik skal på ledelsens oplæg i aulaen.
Det foreslås at lægge en video ud med børnene, som handler om rigtig og god transport til
skole
Det er vigtigt, at det bliver let at etablere gå-grupper. Skolen kan anskaffe refleksveste til de
børn, der er en del af en gå-bus. Der skal desuden etableres stoppesteder, hvor børn bliver
samlet op.
Udvalget skal generelt se på, hvor der desuden er farlige steder på børnenes vej til skole.
- opstregning af cykelsti
- kampagner for at flere går eller cykler
Se f.eks. denne nye kampagne: https://www.ditbarnkanselv.dk/
10. Corona (ledelsen)
Nye retningslinjer fra dags dato, hvor nære kontakter ikke længere sendes hjem, mens de
afventer testresultater.
- arbejdet med efterslæbet, det sociale og det faglige.
Susanne fortæller i sit oplæg til forældremøderne, at der vil være huller i børnenes læring fra
sidste skoleår. De forskellige faglærere skal forholde sig til, hvilke huller det er vigtigt at fylde
ud, for at eleverne kan komme videre med deres læring.
Der er mulighed for fagdage, og først kommende flexuge er en faglig flexuge.
Fra ministeriet er der forståelse for situationen, og det skal beskrives, hvad der kan forventes
af eleverne.
Der er forslag om, at skolen går i samarbejde med foreningerne for eksempel omkring
svømning, som kunne være med til at udfylde nogle huller for de elever, der har mistet en stor
del af deres svømmeundervisning
- feedback på erstatningslejrskoleophold.
5. 7. og 9. årg. får erstatningslejskole. 7. årg. har været afsted på en aktiv tur med
overnatning i sidste uge. 9. årg. er afsted lige nu.
5. årg. skal afsted i sept./okt. til Viborg.
Der stilles forslag om at skolen tænker enkelte trivselsdage ind oftere for at booste trivslen.
Det tages op igen til februar, hvor det står i årshjulet.
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.
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b) Hvor meget undervisning er eleverne gået glip af under Corona.
c) trivselsudvalget – udvidelse
d) Princippet for kommunikation skal omformuleres
12. Eventuelt
(kl. 20.00)

Foto af skolebestyrelsen
Fælles spisning.

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre →
Skolebestyrelsen →
Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2021 →
2021 06 15 Referat skolebestyrelsesmøde.pdf
Bilag 2: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Rsmmer og Årshjul → 2016 04 11 Rammer for skolebestyrelsesarbejdet på
Gammelgaardsskolen
Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Rammer og Årshjul → 2021 08 31 Skolebestyrelsens årshjul 2021-22
Bilag 4: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Interne Dokumenter →
Principper og retningslinjer → 2021 09 06 Princip for kommunikation
Bilag 5: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Interne Dokumenter →
Principper og retningslinjer → Kommunikationsaftale
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