
 
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

Tid: d. 10. november 19.00 – 21.00 

Sted:  lærerværelset/biblioteket 

Mødeleder: næstformand Susanne Benitta Clemmensen 

Referent: Anette Bak López Fernández (i Charlottes fravær) 

 

Deltagere: 

Andreas Bach Aaen – formand/forældrevalgt 

Susanne Benita Clemmensen - næstformand/forældrevalgt 

Anette Stamer Ørsted – forældrevalgt 

Maja Bertelsen – forældrevalgt 

Morten Skrubbeltrang – forældrevalgt 

Jens Kjølby – Medarbejderrepræsentant 

Anette Bak López Fernández - Medarbejderrepræsentant 

Susanne Broe Laursen – skoleleder 

(Kirsten Søndermark Bentzen – indskolings- og SFO-leder) 

(Charlotte M. Pedersen – mellemtrinsleder) 

(Jasper Staffensen – udskolingsleder) 

(Bettina Snedker Berwald – administrativ leder) 

 

Klara Bjerg Christensen – Elevrepræsentant 

Nicholas Asbjørn Maagaard Christensen – Elevrepræsentant 

 

Afbud: 

Eva Maria Olsen - forældrevalgt 

Stinne N. Løvind – forældrevalgt 

Charlotte Munksgaard Pedersen - viceskole- og mellemtrinsleder 

Kasper Brinck Kristensen, som var inviteret med som observatør på dagens møde, 

deltager ikke alligevel. 

 

Faste udvalg: 

Ansættelsesudvalg: Benita, Stinne, Morten 

Læringsplatform: Benita, Jasper, Charlotte 

Elevråd:  Klara, Nicholas 

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 trivselsudvalg: Stinne 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

 

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

Ændre overskriften til referat fremfor dagsorden i referatet 

Godkendt 

 

3. Meddelelser  

 

Nye medlemmer til skolebestyrelsen 

Vi afventer, at der tages en beslutning omkring det at invitere nye ind udenfor valg - 

derfor observatør benævnelsen, så vi ikke snubler over noget, hvad det formelle 

angår. 

Afbrudt lejrskole for 6. klasserne 

Der blev tilkøbt en Todbjerg bus til sammen med vores egen bus at hente alle elever 

(4 klasser) hjem døgnet før planlagt, idet en stor håndfuld elever kastede op. Susanne 

besluttede i kølvandet af hjemkomsten at aflyse undervisningen for de samme børn 

dagen efter. 

Specialklasseressourcer 

Skolen rykkes nu for de børn der jf. aftalen om revisiteringen i forbindelse med nyt 

skoledistrikt faktisk ikke skal dækkes af vores skole. Det betyder, at de skoler, som i 

virkeligheden skal dække udgifterne, ikke har den fornødne info endnu. Det overblik 

forsøger SBL nu at skabe og at få aftalerne korrekt etableret. 

PPR skal lave løbende visiteringer, hvilket de indtil nu alene har praktiseret en enkelt 

gang om året, det gør det dog ikke nemmere at forudse og have overblik over 

økonomien. 

Brian Lorentsen - skolebestyrelsesformand på Skjoldhøjskolen har været i dialog med 

Andreas om problematikken. 

Ny serviceleder 

Christian Fichner Giver er startet på skolen som teknisk serviceleder og er kommet 

godt fra start. 

 

Skolebestyrelsernes aften d. 30/11 kl. 19-21 

Det finder sted på Møllevangskolen. 



 
 

Ønsket fra os om at kunne erfaringsudveksle indenfor evaluering, er ikke kommet på 

dagsordenen. 

Har man lyst til at deltage, skal man tage kontakt til SBL. D. 26/11 er tilmeldingsfrist.   

 

Læringssamtale med Børn- og Ungechef d. 13/11  

Ledelsen har valgt emnet Fravær - og har særligt fokus på fraværet i udskolingen. På 

sigt skal bestyrelsesmedlemmer og andre repræsentanter fra skolen inddrages.  

 

4. Nyt fra udvalgene 

 

 - Elevrådet 

Kampagneudvalget har sat trafik på dagsordenen og ønsker i lighed med 

Skolebestyrelsen at få flere elever til at cykle til og fra skole. 

Klimaudvalget bliver sandsynligvis med fokus på affaldssortering. 

Kantineudvalget er nedsat og i arbejde. 

 

 - Ansættelsesudvalget 

D.16. november er anden runde med et hidtil godt felt. To ansøgere er med videre i 

2.runde. 

 

 - Opmærksomhedspunkter – frem for dvalende udvalg? 

Der er stillet forslag om at Læringsplatform udvalget, Karakterudvalget og Samlet 

distrikt udvalget skal gøres til opmærksomhedspunkter. 

Der er stillet forslag om at Digital dannelse udvalget skal genopfriskes i 1.kvartal 

næste år. Konkret på februar mødet. Det er desuden foreslået, at Digital dannelses 

udvalget lægges sammen med Antimobbe- og Trivselsudvalget, da vi oplever en vis 

synergi. 

 

 

5. Budgetdiskussion for kommende skoleår. 

 

Når der er penge, og vi får mulighed for at anvende dem, så vil vi gerne, at der på 

forhånd er foretaget et skøn af, hvordan de bør anvendes. Derfor ønsket om en liste 

med prioriteringer. 

I dagsordenen var følgende foreslået: 

Efteruddannelse, kendte vikarer, opgradering af udearealer, støtte til elever der har 

det svært, udfordringer til elever der har det for nemt, ... 

Følgende har været drøftet på mødet i dag (i ikke prioriteret rækkefølge) 

Forslag om en overhaling med maling på udvalgte områder i kælderen, hvor det 

trænger. 



 
 

Opgradering af mødelokaler og en skydedør i den forbindelse samt tilstrækkeligt med 

muligheder for at oplade. 

Kan den nye serviceleder undersøge, hvorvidt der i eksisterer en langtidsplan for 

fornyelse over tid (borde, stole), ødelagte klinker, interiør, skabe mm? 

Elevrådet sættes til at udarbejde en ønskeliste (de har allerede nævnt flere 

vandstationer og betonbordtennisborde) 

Lærerne ønsker software som kompenserer for de tjenester, de pludselig ikke har 

adgang til længere med GDPR reglerne (Youtube mm. som refererer til noget uden for 

Europa). 

 

 

Der gøres opmærksom på, at der er flere smadrede ruder rundt på skolen.   

 

6. Trafik 

 

 - udvalgsarbejdet ind i bestyrelsen 

 0.-2. klasse gåbus kampagne – hjælp til igangsættelse og styring. 

 Sikring af skolepatrulje fra skoleårets start. 

 3.-9. klasse cykel til skole. Kampagne. Bidrag fra elevrådet ønskes. 

 

Vi skal have fat fra skoleårets begyndelse, for her etableres rutinerne. 

Skolepatruljen - hvordan sikrer vi, at der ved afbud om morgenen kommer andre 

elever i stedet på posten? I tilfælde af sygdom - hvordan indrapporteres det? 

Kan 7.klasserne oplære 6.klasserne, så de står klar fra skoleårets start, det år det 

bliver deres opgave? Kan den sidste måned op imod sommerferien evt. anvendes til 

det formål at oplære?Eller at 7.klasserne tager en måned ind i det år, hvor 6. 

klasserne skal lære og overtage? 

Udstyret er i ringe stand. Refleksvestene lugter. Ponchoerne er der ikke nok af. I det 

hele taget mangler der udstyr. 

 

Målgruppen i kampagnen om at cykle skal ifølge elevrådsrepræsentanterne målrettes 

elevgruppen på mellemtrinnet, da man ikke længere køres til skole af forældre i 

udskolingen. 

Har alle elever cykler, når det kommer til stykket? 

Skal der være en service for elever - en cykeltekniker eller lignende som kan instruere 

i at lappe, justere saddelhøjde etc. En dag med fokus på cyklen? 

 

Vi har ikke modtaget en spørgeundersøgelse fra kommunalt hold som stillet i udsigt, 

hvor der spørges ind til cykelvaner. Kan vores elevråd lave en lignende undersøgelse, 

som vi kan hente viden fra? 



 
 

Skal vi stå derude om morgenen og forhøre os venligt hos de forældre, som bringer 

deres børn til skole i bil? Hvorfor vælger I at køre fremfor at lade børnene cykle? 

 

0.-2- gåbus målgruppen bør mødes med en folder om, hvordan gåbusserne fungerer i 

praksis. 

Maja finder info om, hvor vi kan søge om veste, midler og besøg af politi. 

Udvalget beslutter, hvornår kampagnen skal iværksættes? Hvem kan bidrage med 

hvad? Måske arrangeres en happening? 

Skal elevrådsrepræsentanterne ud i klasserne for at stille spørgsmålene? 

 

7. Evaluering af bestyrelsens arbejde 

 

Eva er kommet med et bud på, hvordan et skema til evaluering kan se ud. 

Skole og Forældres bud er der også taget udgangspunkt i. De to forslag er tilsammen 

blevet til Bilag 2. Nu tænkes årshjul, principper, møder ind. Målet er at finde frem til, 

om vi har effektive møder, og om vi overholder de krav, der er til os som bestyrelse. 

Forslag om at vende det på hovedet, så vi starter med værdier og ender ud med de 

praktiske forhold. 

Måske mangler der en evaluering af, om vi får fulgt tingene til dørs - så 

implementeringen. 

Skal det vi svarer, gøres til en drøftelse - da besvarelserne nok alligevel ikke forbliver 

anonymt i det relativt lille forum? 

 

 

8. Coronastatus 

Det har ikke været nødvendigt at smitteopspore på skolen i en lille måneds tid nu.  

 

9. 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. 

Kommer der national opsamling? Muligheder for dataopsamling? Muligheder for at 

agere? 

Vi afventer evalueringsrapport fra EVA 

  

c) Evaluering af principper: Princip for kommunikation på Gammelgaardsskolen. 

 (december) 

  



 
 

d) Planlægning af pkt. med SFO forældrerådet 

 

e) Budgetter 

 

10. Eventuelt 

 

Der gøres opmærksom på at musiklokalet kan trænge til en opfriskning. Mest på 

instrumentsiden - i særdeleshed trommerne. 

Forslag om et Gammelgaardsskole flag eller en vimpel på dage, hvor vi ikke flager 

med Dannebrog. Må man egentlig det? Hvad er retningslinjerne på området? 

 

 

 

 

 


