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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

 

Tid:  d. 12. oktober 19.00 – 21.00 

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   

Charlotte M. Pedersen – mellemstrinsleder 

Nicholas – elevrådet 

Klara - Elevrådet 

 

Afbud: Eva Maria Olsen, Jens Kjølby 

 

Faste udvalg: 

ansættelsesudvalg: Benita, Stinne, Morten, 

Læringsplatform: Benita, Jasper, Charlotte 

Elevråd:  Klara, Nicholas 

Samlet distrikt: Susanne, Andreas 

Vikar: Charlotte, Bettina, Anette og 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 og Maja 

Antimobbe- og trivsels-udvalg: Stinne, Anette 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

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

1) 

 Info omkring pavillonerne. 

 

3. Meddelser  

- skriftliggørelse af skolens vikarmodel 

Der ligger en politisk beslutning om, at alle skoler skal udarbejde en vikarmodel, hvor det i 

højere grad er flere kendte voksne, som skal varetage vikaropgaverne, når det drejer sig om 

kendt fravær (6. ferieuge, omsorgsdage, kurser, tjenestefri) 

Arbejdet med planen skal være færdig d. 1. august og skal indtænkes i skoleårets 

planlægning. 

Ledelsen laver indledningsvis en status over forbruget af vikartimer de tidligere år. 

Vikarmodellen vil fordyre vikardækningen, da der er risiko for, at timerne ikke bliver anvendt 

optimalt. 

Formålet er at fremme børnenes læring og trivsel og skabe mere kvalitet i undervisningen. 

Udvalget Vikarer laver et første forslag til en vikarplan, inden skoleårets planlægning går i 

gang i starten af april. 

Susanne indkalder udvalget 

 

 - ny serviceleder 

D. 25. oktober begynder Christian Fichner Andersen, som ny konstitueret serviceleder. 

Christian kommer fra Åby Skole og er tømreruddannet. 

 

 - skoleindskrivning (antal 0’te klasser) 

Skoleindskrivning af de nye 0. klasseelever foregår mellem d. 6./10 og d. 7./1. Potentielle nye 

0. klasses elever er på 128 

 

 - APV for medarbejdere  

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø vurdering. 

Skal besvares inden d. 26. oktober 

 

- Pisa undersøgelse 

Skolen er udvalgt til Pisa undersøgelsen med fokus på matematik i udskolingen. Undersøgelsen 

løber fra d. 7. marts til 22. april. 

 

- Ny film om indskolingen 

Der arbejdes lige nu på at lave en ny film om indskolingen, da den film der allerede ligger på 

hjemmesiden er ved at være forældet. 

Der skal inddrages elever, forældre, medarbejdere, elever og ledelse. Morten deltager i filmen 

som forælder. 

 

4. Nyt fra udvalgene 

 - Elevrådet 
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Elevrådet er begyndt at kikke på de enkelte udvalg. Der er valgt formand, næstformand og FU-

råd. Susanne mødes med Klara og Nicholas for at gennemgå dagsordenen inden 

skolebestyrelsesmøderne. 

 

- hallen 

Hallen er kommet på den kommunale budgettildeling. Hallen er udvalgt som et ud af fire 

projekter, som skal fordele et antal millioner. 

Der er stemt dørklokker for at fortælle dels om hal-projektet og dels om muligheden for at 

støtte det. 

Der er frivillige som laver events – bl.a. banko og cykelløb mellem de forskellige politiske 

partier op til kommunalvalget. 

Stinne foreslår, at de forskellige foreninger lægger sidste nyt omkring hallen op på deres 

hjemmesider, så det ikke udelukkende er facebook, som bliver brugt som ”opslagstavle”. 

Der er pt. samlet 300.000 ind fra borgerne i Åbyhøj. 

 

 - trivselsudvalg (nyt medlem ønskes) 

Der mangler et medlem til udvalget – gerne en lærer. 

 

 - ansættelsesudvalg – stillingsopslag 

Udvalget er i gang med at ansætte en ny pædagogisk leder til indskolingen. Jobannoncen er 

slået op og ansøgningsfristen er d. 24. oktober. 

 

5. Trafikudvalg 

- adfærd. Gåbus koncept for 0-2. klasse. 

Faste stoppesteder og to forældreansvarlige pr. afgang. 

Nemme skemaer til planlægning faciliteres af skolen. 

- cykelkampagne for større elever. Video. 

Udvalget vil igangsætte et arbejde omkring gå-busser bl.a. lave forslag til ruter og tidspunkter 

hvor man skal mødes. Derudover skal der tales med elevrådet om at cykle eller gå i stedet for 

at blive kørt til skole. 

Der er forslag om et årshjul med bil-fri dage, ”Vi cykler til skole” -dage, kampagne om 

skolepatruljen, spørgeskema med mere. 

Der kommer et landsdækkende projekt i uge 43: Sund skolevej. Udgangspunktet er, at mange 

elever får for lidt motion. 

Stinne nævner, at skolepatruljen ikke er i gang lige efter sommerferie. Det foreslås, at man 

oplærer de nye skolepatruljer inden sommerferien, eller bruger nogle af de gamle, inden de 

nye bliver lært op. 

Morten vil gerne deltage i et elevrådsmøde for at tale om trafik-situationen og indsamle gode 

ideer, for at få børnene og de unge til at gå/cykle. 

 

 

6. Tilbageløb fra dialogmøde med rådmanden d. 28/9. 

- Andreas, Anette og Susanne deltog 
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I mødet deltog vest og nord samt dagtilbuddene. Det var et meget bredt deltagerfelt. 

Oplægget var ikke var særlig konkret. Det handlede om to-sprogede. Der var ikke meget tid til 

at stille spørgsmål. Rammerne for mødet var ikke gode. Det er desuden meget forskelligt, 

hvad man ønsker at tale om som skole og som dagtilbud. 

 

7. Evaluering af principper: Princip for kommunikation på Gammelgaardsskolen. 

 (bilag 2) (bilag 3) 

Generelt for principperne er, at de skal være forholdsvis kortfattede. Den medfølgende 

retningslinjen kan være mere uddybende i forhold til udførelsen i praksis. 

Det der står i kommunikationsaftalen er godt, men det handler om hvordan der arbejdes med 

det i virkeligheden 

Eleverne oplever, at det er godt, når forældrene taler sammen. 

Anette L oplever, at den bliver sat på dagsordenen til forældre 

Måske kan der laves en retningslinje, så forventningen til hvordan den bruges, hvad der skal 

stå i den, og hvordan der skal arbejdes med den i dagligdagen er tydeliggjort. 

Vær særlig opmærksom på overgangen mellem 3 og 4 årg. hvor kommunikationen mellem 

lærerne og forældrene bliver mere aktuel, eftersom klassepædagogen ikke længere er der. 

Tilføjelse til princippet: forældre/forældre kommunikationen, som ikke er nævnt i princippet 

(se evt. inklusionsfolderen) 

Ide om at bruge cases/dilemmakort til forældremøderne. 

Susanne og Charlotte retter princippet til. Skolebestyrelsen sender ideer og input i løbet af de 

næste par uger. 

 

8. Budgetopfølgning (bilag 4,5,6 og7)  

Bettina deltager på næste skolebestyrelsesmøde. 

Budgetopfølgningen er en status på det forventede resultat inden vi går ud af december. 

SFO: I 2020 blev der overført et overskud 216.997. Der forventes et underskud på ca. 

300.000 i 2021 dvs. Et samlet underskud på -120.816. 

Der er brugt ekstra midler på et nyt legetårn og på at renovere den gamle 12´r, som nu 

fungerer som Kernehuset og morgen-SFO (vægspartling, møbler, akustik, komme/gå-skærme 

m.v.)  

Rummet bruges til aflastning for SFOén som ekstra rum. 

Undervisning: Overskud sidste år på ca. 2 millioner 

Der anvendes 1.5 millioner af overskuddet og dermed får skolen et overskud på 482.000. 

Der er bland andet købt to klassesæt møbler og opslagstavler m.m. til udskolingen 

Gangene er blevet malet 

Flagstangen flyttes 

Skiltning på skolens udearealer. 

 

I forbindelse med distriktsudvidelsen er der afsat en million over de tre første år. 

Revisiteringen fra det nye skoledistrikt har sendt godkendelse af revisiterede elever til 

Gammelgaardsskolen fra 0.-9.årg., selvom vi udelukkende har 0. årg. i forbindelse med 
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indslusningen. Susanne er ved at undersøge, hvor der er skriftligt bevis for, at skolen ikke skal 

betale for 8 elever til specialpædagogiske skoletilbud, som ikke tilhører skolen endnu. 

 

 

9. Suppleringsvalg til bestyrelsen, 

Eva har bedt om orlov. 

Vi har i forvejen ikke flere suppleanter. Vi kunne godt bruge lidt flere hænder i vores 

mange udvalg. Vil et suppleringsvalg være end god ide? 

Der skal i forvejen være et regulært valg til skolebestyrelsen til april, så det kan blive svært at 

finde interesse for to valg. 

Beslutningen bliver, at formandsskabet allerede nu skal begynde at give information om, at 

der er valg til april, så potentielle kandidater kan vækkes og tilbydes mulighed for at begynde 

arbejdet i skolebestyrelsen inden jul. 

 

 

10. Corona (ledelsen) 

- status smitteopsporing 

Der er lige nu smitte på 4. og 5. årg. samt lidt på 3. og 2. årg. 

Retningslinjen er lige nu, at klassen skal testes hurtigst muligt, samt på 4. og 6. dagen efter at 

smitte er fundet hos en elev. 

Man har vurderet, at det er vigtigt, at forældre kan komme på arbejde og børnene kan komme 

i skole, og derfor sendes ingen hjem, før de er testet positiv. 

Vi har fortsat kvik-test på skolen. Alle elever fra 3. årg. og frem til 9. årg. kviktestes en gang 

om ugen. Hvis en klasse udpeges til hurtig test pga. smitte, må elever på alle klassetrin gerne 

kviktestes den dag smitten opspores, men det udfordrer de regelmæssige testplaner for resten 

af eleverne. 

D. 1. marts nedlægges pavillonen, som poderne holder til i. 

 

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) Hvor meget undervisning er eleverne gået glip af under Corona. 

 

 c) Evaluering af skolebestyrelsens arbejde- input fra Eva. 

 

 d) November: Bettina deltager- under budgetopfølgning 

 

 e) Antallet af udvalg. Skal der luges ud i udvalgene? 

 f) Vikarplanen – på mødet i marts. 
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12. Eventuelt 

Elever der forlader skolen – der bliver fulgt op på elever, som flytter fra skolen. 

Toiletter – vær opmærksom på at få repeteret god toiletkultur nogle gange om året i et fast 

rul. 

 

 

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

 Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2021 →  

 2021 06 15 Referat skolebestyrelsesmøde.pdf 

 

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

  Principper og retningslinjer → 2021 09 06 Princip for kommunikation 

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

  Principper og retningslinjer → Kommunikationsaftale 

Bilag 4: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Interne Dokumenter → 

Budget  og regnskab → 2021 → Budgetopfølgning Gammelgaardsskolen Undervisning 

 september 2021 

Bilag 5: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Interne Dokumenter → 

Budget  og regnskab → 2021 → Budgetopfølgning Gammelgaardsskolen SFO september 

 2021 

Bilag 6: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Interne Dokumenter → 

Budget  og regnskab → 2021 → Forventet regnskab Undervisning september 2021 

Bilag 7: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Interne Dokumenter → 

Budget  og regnskab → 2021 → Forventet regnskab SFO september 2021 

  

 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/

