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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

 

Tid:  d. 22. februar 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) 

 

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 

 

 

 

 



 

 2 

(kl. 19.00)   1. Godkendelse af dagsordenen 

  

(kl. 19.03)   2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde 

 (Bilag 1) 

 

(kl. 19.05)   3. Meddelser 

 - medarbejdere – ansættelser på vej (Susanne) 

 - fysiske rammer 

 - vandrør, facader, nedrivning af pavillion 

 

(kl. 19.15)   4. Nyt fra udvalgene 

 - elevrådet, ... 

  

(kl. 19.25)  5. Beslutningspunkt: Skal Gammelgårdsskolen udbyde fransk i kommende 

skoleår?  Med et uændret antal tysk hold vil det koste 2 timer ugenligt, der umiddelbart vil 

 blive taget fra GIF. 

 

(kl. 19.40)  6.  Corona status (Susanne) 
 

(kl. 19.50)  7. Orienteringspunkt og input til ledelsen vedr. lektionsfordelingsplan, ringetider, 

 flexuger, lejrskoler, antal klasser og evt. sammenlægning. 

 (bilag 2) (Susanne) 

 

(kl. 20.05)  8. Input til ansættelsesudvalg - klæder forældrerepræsentanterne på til ansættelse 

 af ny udskolingsleder. 

 

(kl. 20.15) 9. Kvalitet i skole/hjemsamtalen (Stinne) 

 Der kan være stor forskel på kvaliteten af skolehjemsamtalerne. . 

 Skolehjemsamtaler i nogle klasser er meget velforberedte, hvor både lærere og 

 pædagog har haft en snak med barnet inden samtalen, der er udfyldt et skema 

 hjemme sammen med barnet, der aftales og nedskrives fremadrettede 

 øvepunkter på mødet. 

 Andre skolehjemsamtaler foregår uden særlig forberedelse og uden en snak med 

 eleven inden. Disse samtaler kan virke som en elevsamtale, hvor forældrene 

 sidder og lytter med. 

 Hvilke retningslinjer og systematik er der på skolen omkring 

 skolehjemsamtalerne? 

 Kunne det gavne med en mere ensartet tilgang? 

 

(kl. 20.40)  10. 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 
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 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? 

 

 c) 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) 
 

 d)  Principiel diskussion om klassedannelse. 
 - er der perspektiv i fast ombrydning af klasser på en bestemt årgang? 

 

(kl. 20.50)  11. Eventuelt 

 

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

 Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2022 →  

 2022 01 17 Referat skolebestyrelsesmøde.pdf 

 

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

 Lektionsfordelingsplan → 2022 → * 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/

