Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Tid: d. 17. januar 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
Kaper Brinck – forælder, observatør
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)
Klara Bjerg Christensen – Elevrepræsentant
Nicholas Asbjørn Maagaard Christensen – Elevrepræsentant
Afbud:
Faste udvalg:
ansættelsesudvalg: Benita, Stinne, Morten,
Elevråd: Klara, Nicholas
Vikar: Charlotte, Bettina, Anette
Digital Dannelse og Trivsel: Stinne, Maja (SFO-forældreråd), Helle (forælder), Kirsten
Hal: Marie Louise (tidl. skolebest.), Anette, Karen (SFO-forældreråd)
Trafik: Andreas, Morten. Maja
Opmærksomhedspunkter
Læringsplatform: Benita, Jasper, Charlotte
Samlet distrikt: Susanne, Andreas
Karakterer: Jasper, Jens, Rikke
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1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
Under Punkter til de næste møder mangler punktet: kvalitet i skole/hjem-samarbejdet.
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
(Bilag 1)
Godkendt
3. Meddelser
- medarbejdere – ansættelser på vej
- fysiske rammer - vandrør, facader, nedrivning af pavillon
Susanne har talt med Nikolaj Preuss fra Teknik og Miljø, og der er nu fundet midler til
facadeudskiftning. Udskiftningen går i gang i begyndelsen af september. Det overvejes om aluvinduerne skal skiftes ud med træ/alu. Næste skridt bliver licitationen.
I forbindelse med facadeudskiftningen har der været tale om pavillonen, som oprindeligt skulle
fjernes til marts. Dette stoppes, så den kan bruges til genhusning, mens facaderne udskiftes.
Det vil dreje sig om ca. 14 dages genhusning pr. klasse.
Susanne skriver ud til forældrene, når det hele falder på plads. Facadeudskiftningen vil tage et
helt år.
Det drypper ned fra lofterne, når det regner. Dette bliver repareret nu.
Der er desuden behov for udskiftning af vandrør på skolen. Dette arbejdes der på.
Eva har valgt at udtræde af skolebestyrelsen.
4. Nyt fra udvalgene
- elevrådet
Elevrådet har afholdt julepyntskonkurrencen.
- Ansættelsesudvalg
Der skal ansættes to pædagoger. En ressourcepædagog, med viden indenfor
specialpædagogik, samt en klassepædagog. Det er SFO-forældrerådet, som deltager ved
ansættelserne.
- Vikarplansudvalg
Mødtes i sidste uge på baggrund af et oplæg, som JAS fremlagde. Der er givet opdrag fra
kommunen om, at det i højere grad skal være kendte voksne, som læser vikartimer for kendt
fravær. Ønsket er, at der bruges færre midler til timelønnede vikarer og flere til fastansatte,
som får en pulje til vikartimer, som skal anvendes til vikaropgaven hos elever på deres egen
årgang.
Den halve lektion, som fremkommer i forbindelse med lejrskolerne kan for eksempel anvendes
til en pulje.
Andreas spørger ind til muligheden for at lave skemaer for få uger ad gangen, som de gør på
gymnasier. Det er ikke muligt i samme omfang i solkeskolen. Halve og helårsskemaer giver
større tryghed rent pædagogisk for eleverne, og derfor arbejdes der med det på folkeskolerne.
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Hvis vikartimerne skemalægges for lærerne, kan de anvendes til to-voksenlektioner, når der
ikke er brug for vikardækning. Dette er dog en fordyrende løsning, som vil betyde nedskæring
på GIF, som vi prioriterer i forbindelse med overskydende lektioner, som ikke anvendes i
fagundervisningen.
Digital dannelse
Udskydes til mødet med SFO-forældrerådet til maj
Haludvalget
Der laves fortsat ansøgninger for at skaffe flere midler.
Hal-projektet deltager lige nu i en konkurrence, som udløser en million kroner, ved flest
stemmer. Anette sender link ud.
Der arbejdes desuden på kravspecifikationerne.
-trafikudvalget
Intet nyt
5. Corona
– status
D.d. rundede vi 100 smittede på en uge. Smittetallet har været stærkt stigende både i forhold
til børn og voksne. Pt. er der 7 voksne smittede + 5 hjemme med husstandssmitte
d.d. 17 fraværende lærere og pædagoger
Vikarerne har ligeledes corona, så det er svært at få hverdagen til at hænge sammen med en
voksen til hver klasse.
Der er en del dialog med forældre både positiv og negativ og megen skriftlig information
omkring Corona.
Ledelsen er i tæt dialog med det, der tidligere hed kriseledelsen. Trods det høje smittetryk,
skal der ikke meldes smittetal ind længere.
0.årg. får nu en selvtest med hjem. Kapaciteten i testcenteret er presset, så derfor får 9. årg.
to selvtest med hjem og testes ikke længere på skolen.
Sidste nye strategi er, at der sendes en samlet opdatering ud søndag for hele weekenden og til
hverdag sidst på dagen, så der ikke skal skrives ud løbende.
Ved høj smitte er det meldt ud, at eleverne ikke skal testes på 4. dagen, som jo vil rykke sig,
hver gang der kommer nye smittede. Elever skal max. testes 3 gange om ugen, og derfor er
det nok, hvis eleverne testes efter skolens testplan to gange ugentlig. Der indsættes altså ikke
flere tests, selvom der kommer flere smittede.
Skolerne må ikke lukke klasser ned, og der må ikke arbejdes efter
nødundervisningsparagraffen.
Forslag om at forældrerådene hjælper med at dele selvtest ud til de elever, som er hjemme.
Skolebestyrelsen udtrykker tilfredshed med kommunikationen fra skolen til forældrene.
Medarbejderne er gode til at byde sig til, så hverdagen kan hænge sammen så godt som
muligt, når der mangler voksne.
Hvordan forholder man sig til forældre, som ønsker at holde deres børn hjemme. Det er i
orden, at forældre holder deres børn hjemme, men der er ikke krav om, at de børn/unge får
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undervisning eller opgaver tilsendt. Her gælder samme regler, som hvis man beder sit barn fri
til ferie.
6. Fransk (bilag 2)
- mulighed for ansættelse
- svar på interesseundersøgelse
- fordele ulemper
Forældrene på 4. årgang er i spørgeskemaet blevet spurgt, om deres barn vil have tysk eller
fransk, hvis de skal vælge mellem disse som 2. fremmedsprog. Der er i svarprocenten en lille
overvægt til fordel for fransk.
Der er lige nu kun en enkelt medarbejder, som kan undervise i fransk.
Det er positivt at kunne udbyde flere sprogfag på en stor skole. Et bestyrelsesmedlem ser også
gerne spansk udbudt. Spansk kan dog ikke sidestilles med tysk og fransk i folkeskolen.
Et hold er på højst 28 elever. Hvis fransklæreren være linjefagsuddannet, kunne man måske
låne en fransklærer på en af de andre skoler.
Økonomien: 5. – 6. årg. to lektioner ekstra 7-9. 3 ekstra lektioner (svarene til Nannas
lektioner)
Gammelgaardsskolen burde kunne udbyde fransk med den størrelse vi har.
Hvordan forholder vi os til dem, der vælger fransk, når/hvis der kun er mulighed for at oprette
et hold. Det må oplyses, inden eleverne skal vælge, at det er gennem lodtrækning man sætter
franskholdet. Der blandes elever mellem klasserne, så det f.eks. hedder 3 tyskhold og 1
franskhold (ved 4 klasser på årgangen)
To franskhold kan kun opnås, hvis der kan rekrutteres en ekstra fransklærer.
Jasper foreslår, at der kan arbejdes med at fransk først udbydes, når skolen har to
fransklærere, så der er mulighed for mere end et hold.
Så længe man kender vilkårene (lodtrækning) vil det være ok, at der er nogle, som ikke får
deres første valg. Så vil man kunne arbejde sig hen imod at få endnu en fransklærer og
dermed endnu et franskhold, hvis interessen er stor nok til det.
Ledelsen går tilbage og planlægger opretning af et franskhold og arbejder henimod, at der
ansættes endnu en fransklærer, hvis ikke i år så gerne næste år. Der fremlægges på næste
møde en prioritering af/en retning på hvor timerne tages fra, hvis fransk udbydes, men det
eneste sted der kan tages timer til fransk fra er fra ”flødeskummet” – altså GIF lektionerne.
Det vil være vigtigt at få medarbejderne med, da det på sigt vil dreje sig om 12 lektioner, som
skal flyttes fra GIF til fransk. Jens vil tage det op på faglig klub eller på et lærermøde.
Der træffes endelig beslutning på mødet i februar.
7. Pædagogisk Weekend d. 21/1. (Susanne)
- orientering om indhold
Den pædagogiske weekend flyttes til september, da der fortsat er restriktioner og for meget
smitte til, at vi mener, at det er forsvarligt at tage af sted.
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I stedet planlægges en pæd. lørdag i marts, hvor Anders Seneca kommer og taler om
kerneopgaven. Derudover planlægges en pæd. aften, hvor temaet bliver
relationskompetencer.
Timerne til weekenden afsættes igen næste skoleår.
Kursusstedet er gået med ti at flytte arrangementet.
8. Årlig beslutning om eventuel klasseombrydning på 3. og 6. årgang. (Susanne)
Der indstilles til, at der ikke ombrydes klasser i kommende skoleår.
Det kan være fornuftigt at vurdere, om det er de rigtige årgange vi evaluerer på. Særligt i
forhold til 3. årgang.
9. Principiel diskussion om klassedannelse.
- er der perspektiv i fast ombrydning af klasser på en bestemt årgang?
Punktet flyttes til næste møde
10. Punkter til de næste møder
a) Fransk
b) Kvalitet i skole/hjemsamtaler
c) 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.
d)Hvor meget undervisning er eleverne gået glip af under Corona.
Kommer der national opsamling? Muligheder for dataopsamling?
Muligheder for at agere?
e) Bevægelse
Hvad der arbejdes med på skolen, og hvilke tanker der gøres omkring temaet
fremadrettet. I skoleåret 2021/2022 har kommunen særligt fokus på bevægelse.
På 8. årgang er en prøvehandling med at lave læsebåndet om til bevægelsesbånd.
Er der andre indsatser på skolen? Kan der evt. være brug for at få nogle udefra til
at komme med et indspark? Skal der laves bevægelsesstationer på skolen? Eller
noget helt andet? (Stinne)
11. Eventuelt
Bestyrelsen vil overveje at skrive et læserbrev, som vurderer hvorvidt udgifterne til
vikarmodellen er arbejdet værd, og om man hellere skulle prioritere midlerne til f.eks. fransk
for Gammelgaardsskolens vedkommende.
Andreas sender et evt. skriv videre til resten af bestyrelsen, hvis han beslutter sig for at skrive
noget.
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12. Lukket punkt

Bilag 1: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre → Skolebestyrelsen →
Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2021 →
2021 12 09 Referat skolebestyrelsesmøde.pdf
Bilag 2: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelse → Interne Dokumenter →

6

