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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

 

Tid:  d. 23. marts 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 

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   

Charlotte M. Pedersen – mellemstrinsleder 

 

Klara Bjerg Christensen – Elevrepræsentant 

Nicholas Asbjørn Maagaard Christensen – Elevrepræsentant  

 

Afbud: Maja Bertelsen og Kasper Brinck 

 

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 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

  

2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde 
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(Bilag 1)  

Andreas: Hvis der er fire klasser på en årgang, kan der oprettes fire tyskhold og et franskhold i 

stedet for fem hold.  

Ovenstående rettes til: Hvis der er fire klasser på en årgang, kan der oprettes tre tyskhold og 

et franskhold i stedet for fire hold. 

 

Andreas vil desuden gerne have ført til referat, at han udtrykker stor utilfredshed med 

beslutningen om, at der ikke oprettes fransk på Gammelgaardsskolen. 

 

3. Meddelelser 

 - ansættelse af ny administrativ leder  

Første samtale afholdes d. 6./4 anden samtale afholdes d. 26./4. Der planlægges med opstart 

d. 1./6. I ansættelsesudvalget sidder repræsentanter fra både skole og dagtilbud fra Åby Skole 

og Gammelgaardsskolen. 

 

 - ny børne/unge politik  

Nuværende Børne- og Ungepolitik er fra 2015. Børne- Ungepolitikken ses som et fælles 

fundament og en vigtig værdimæssig ramme for arbejdet med børn og unge i Aarhus. I en 

fornyelsesproces vil man have dialog om værdier og visioner for det gode børneliv. Der bliver 

muligvis involvering af skolebestyrelsen. 

 

 - skoleårets planlægning 

Der er indskrevet børn til fem 0.klasser til august. 

Der opslås to faste stillinger i mobilitetspuljen (da/musik/tysk 1.-6. årg. og mat fra 6.-9. årg.) 

Hvis ikke de bliver besat i mobilitetsrunden, slås de op i overtalsrunden, hvor skoler som har 

overtal af lærere overflytter disse til skoler, som mangler lærere.  

Derudover opslås to orlovsstillinger – en på fuld tid og en på nedsat tid. 

Økonomien er klar til næste skoleår, og der behøver ikke at blive skåret væsentligt i GIF, men 

det bliver muligvis aktuelt i skoleåret 2023/24. 

 

Der arbejdes på en ny tildelingsmodel pr. 1.august, som skolebestyrelserne vil blive involveret 

i. 

- Henvendelse vedr. ordblindhed  

Hvordan arbejdes der systematisk med ordblinde elever på Gammelgaardsskolen? 

Punktet sættes på næste skolebestyrelsesmøde 

 

 - Coronastatus 

Der er intet nyt. Der skal hverken testes eller informeres længere.  

 

 - Ukraine – Aarhus Kommunes krisestyring 

Frydenlundskolen er blevet til et velkomsthus, som har åbent fra 9-15 hver dag. En 

mellemstation efter afklaring hos udlændingestyrelsen (vedr. opholdstilladelse) Der er 

mulighed for sundhedspleje, indskrivning til skoletilbud, vejledning og samtaler. 
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Man forestiller sig, at der i Aarhus kan blive etableret op til 100 modtagerklasser. 

 

4. Nyt fra udvalgene 

 - elevrådet. 

Der har været udskolingsfest siden sidst. Det gik godt både med planlægningen og selve 

festen. Der var rigtig god tilslutning. 

 

 - møde i trafikudvalget (d. 7/3 -2022) 

Møde med mobilitetsafdelingen i kommunen, som skal ud at observere trafikken – særligt i 

den nye del af skoledistriktet og på Thyregodsvej. Der er tanker om, at man måske kunne 

ændre stien langs kolonihaverne til en cykelsti. 

Forslag om at tage kontakt til lederen for Børneliv om at parkere på P-pladsen i stedet for ude 

på vejen. 

 

- Ansættelsesudvalget:  

Ansættelse af ny udskolingsleder. Udvalget havde fem kandidater til samtale. To blev udvalgt 

til anden samtale, som foregår d. 29. marts.  

 

-Hal: 

Udvalget har været i Harlev og Hjortshøj Egå for at få inspiration. Der var rundvisning og 

samtale om, hvilke erfaringer man havde gjort sig i forbindelse med indretning af hallen. 

Bestyrelsen og foreningerne deltog. Fra skolen deltog CM. Der er hyret et firma til at lave 

kravspecifikationer. Der er kommet prisstigninger siden sidste beregning, så der mangler 

midler til opførelsen igen. 

  

5. Skolens Indsatsområder 2022/23 

 1. skolens værdigrundlag 

Første skridt er en pædagogisk lørdag d. 26. marts, hvor temaet er Kerneopgaven med oplæg 

af Anders Seneca.  

Ambitionen er, at vi til juni 2023 har et nyt værdigrundlag på skolen. 

 

 2. pas på skolen – det fysiske 

Der er en oplevelse af, at eleverne er hårde ved skolens fysiske rammer, og der bliver derfor 

iværksat en indsats omkring dette.  

 

 3. tilhørsforhold/samhørighed (fravær, grupperinger og dannelse) 

Med udgangspunkt i Louise Klinges tre psykologiske behov arbejder vi på, at alle elever i 

højere grad oplever, at de hører til og føler samhørighed. 

 

 Bevægelse i undervisning – i mindre grupper. 

Et hængeparti fra indeværende skoleår. 
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Evt. et indsatsområde vedrørende skole-hjem samtaler/samarbejde med inddragelse af 

skolebestyrelse a la den indsats skolebestyrelsen tidligere har haft omkring lektier. 

 

 

6. Input til folder 

- sidste års indhold er sendt ud pr. email til forældrene i bestyrelsen d.15/3 

- redaktører søges 

 

Indledende tekst som har mere fokus på, at bestyrelsen også arbejder på et godt miljø for 

børnene (se Majas input) 

 

 - bestyrelsens indsatsområder 

Bestyrelsens videre arbejde med det der allerede er sat i søen.  

Kvalitet i skole/hjemsamtalerne 

Trafikken omkring skolen 

Et samlet skoledistrikt 

Benita skriver et udkast og sender til Andreas. Derefter til resten af bestyrelsen. 

Deadline primo maj 

 

 

 7.  Skolehjemsamtaler.  

 - nedsættelse af udvalg 

Stinne, Anette, Jens, Charlotte, Klara og Nicholas. 

 - kommissorium  

Hvad er den gode skole/hjemsamtale? 

Hvor forskellig kan man forvente, at samtalerne er på tværs af aldersgrupper og elever på 

individ-niveau. 

Hvad skal gå forud for samtalen? Hvad indeholder selve samtalen? og er der opfølgning 

(systematik)? 

Hvad kan man forvente som forældre? 

Data – perspektiver fra både forældre og klasseteams. 

Der skal laves en procesplan. 

 

8. Skolebestyrelsesvalg. Tidsplan for valg. (bilag 2) 

Susanne gennemgik bilaget, som er rettet til i forhold til bilaget fra 2020. Ændring: Der lægges 

op til, at der afholdes et valgmøde.  

Skolebestyrelsen godkender planen, der fremgår af bilag 2. 

Opstillingsmødet skal ligge, så der er tid til valget og til at finde kandidater. 

  

9. Bussens fremtid (bilag 3) 

Marianne er gået på pension, og skolen har derfor ikke nogen til at køre bussen. 

Af bilaget fremgår fordele og ulemper drøftet i MED-udvalget. 
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Historikken: Skolen fik en bus for at holde på børnene, da der var brand i SFOén på 

Klokkervej. Bussen var med til at samle undervisning og SFO.  

Der har tidligere været to ansatte, som har kunnet køre bussen. Nu er der ikke nogen. 

Det er ikke længe siden, at den nye bus blev købt, så der er værditab, hvis den skal sælges 

nu. 

Det er værdifuldt som skole at have en bus. 

I runde tal koster bussen årligt, hvad der svarer til ca. 2 ture pr. klasse. 

Det skal undersøges, om der er en medarbejder blandt pædagogerne, som kunne være 

interesseret i at få et stort kørekort. 

Ledelsen arbejder videre med at undersøge, om der er interesse i et job-opslag (deles via 

Aula) 

Forslag om at ledelsen forhører sig hos dagtilbuddet i forhold til at dele bussen. 

 

 

10. Lejrskole. Kostbetaling. Hidtil har prisen været 75 pr. dag. Skolen ønsker dette 

hævet til 90 kr. pr. dag. Lovgivningen giver mulighed for at sætte forældrebetalingen 

til kost til de faktiske udgifter dog højest forventet sparet hjemmeforbrug. (30-50 kr. 

i 1998 priser). 

Der er rettet henvendelse fra 8. årgang vedrørende deres lejr til København. De har svært ved 

at få midlerne til at slå til, da der har været prisstigninger og de 75 kr. forældrene betaler til 

kost pr. dag nu kun dækker morgenmaden. 

Det er vigtigt at have blik for de familier, som vil blive påvirket af en stigning i kostbetalingen. 

Alle skal kunne deltage i lejr, og kostprisen må ikke blive en hindring. 

Forslag om, at der skrives ud, at kostprisen stiger med 15 kr. pr dag, og at man kan søge 

skolen om hjælp til at betale kostprisen. 

Statsgymnasiet har lavet en fond, som kan dække udgifter for dem, der ikke har midler til at 

sende deres børn med på lejrskole. 

Flere skoler har årlige events, hvor alle elever på skolen tjener penge til lejrskolerne, så 

eleverne selv er med til at gøre en indsats, inden de skal afsted. 

Lovgrundlaget lægger op til, at kostprisen skal afspejle det, som man som familie sparer, ved 

at barnet er på lejr og ikke spiser hjemme. 

Skolebestyrelsen indstiller til en kostpris på 90 kr. pr. dag pga. de generelle prisstigninger. 

Hvis man har udfordringer med stigningen, kan man henvende sig til ledelsen. 

 

 

 

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. 
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 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) Ordblindeindsats og systematik 

 

 e) vikarer 

 

 f) klassedannelser – generel  

 

 

11. Eventuelt 

Bodils legeplads er trist – kan der ikke investeres i noget som er spændende for børnene. 

Susanne fortæller at legepladserne er forsømt og der skal undersøges om noget skal fjernes. 

 

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

 Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2022 →  

 2022 02 22 Referat skolebestyrelsesmøde.pdf 

 

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

→  2022 → 2022 03 23 Valgprocedure 

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

Bussen  → Bussen marts 2022 

 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/

