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Referat fra skolebestyrelsesfællesmøde med SFOs forældreråd 

 

Tid:  d. 23. maj 19.00 – 21.00 

Sted:  lærerværelset/biblioteket 

Mødeleder: næstformand Susanne Benita Clemmensen 

 

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 – mellemtrinsleder 

Patrick Fyring - indskolingsleder 

 

 

Klara Bjerg Christensen – Elevrepræsentant 

Nicholas Asbjørn Maagaard Christensen – Elevrepræsentant  

 

Afbud: Stinne, Maja, Nicklas 

 

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 

Skole/hjem samtaler: Stinne, Anette S, Jens og Charlotte 

Opmærksomhedspunkter 

Læringsplatform: Benita, Jasper, Charlotte 

Samlet distrikt: Susanne, Andreas 

Karakterer: Jasper, Jens, Rikke 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

  

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

 (Bilag 1) 

Dagsorden skal på hjemmesiden. 

 

2. Meddelelser 

Den nye administrative leder hedder Dorthe Seiger, og hun begynder på Gammelgaardsskolen 

d. 1. august. Hun skal udover Gammelgaardsskolen være adm. Leder på Åby Skole, samt 

tilhørende dagtilbud for begge skoler. 

Indtil d. 1. august fortsætter vores vikar Rikke, som er udlånt fra Engdalskolen og Sødal Skole. 

0.-8. årgang har lige afsluttet den årlige fælles flexuge, i år var temaet De 17 verdensmål. 

Ugen blev afsluttet med et velbesøgt åbent hus i torsdags. 

D.1. juni er der valg omkring forsvars forbeholdene, og skolens aula anvendes til dette formål 

fra kl. 8.00 til 20.00 

Andreas, Susanne og Charlotte deltager i dialogmødet med rådmanden d. 24. maj vedrørende 

løsningsforslag til bredere børnefællesskaber, som lige nu er i høring. 

 

 

 

3. Nyt fra udvalgene 

Elevrådet. På sidste elevrådsmøde evaluerede man udskolingsfesten (god mad, men ikke 

så god DJ, pynten holdt ikke så længe, når den blev sat tidligt op) samt opsamling på 

udvalgsarbejdet. Der ønskes flere ting til udeområderne i udskolingen. 

Skole/hjem samtale udvalget: Der sendes et spørgeskema til tilfældigt valgte klassers 

forældre og medarbejdere på alle årgange vedr. erfaringer omkring den gode skole-hjem 

samtale. Udvalget mødes inden sommerferien og ser på den data der er kommet ind. 

Hal: Der arbejdes med en brugerundersøgelse og der er i den forbindelse brug for at kende 

mere til behovet fra skolen. Anette S sender nogle linjer til Susanne, som vil finde en 

relevant medarbejder, der kan deltage. 

 

5. Fællesmøde med SFOs forældreråd. Præsentation af deltagere. 

 

6.  Arbejde i mindre grupper. 
 Præsentation og inddeling i grupper. 
 
7. Plenum. Opsamling fra gruppearbejdet. 

 

 

a) Skolebestyrelsen er blevet bedt om input til ”SFO Gammelgaardsskolen 
Mål- og indholdsbeskrivelse” (bilag 2) 
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Hvordan kan layoutet gøres lettere. Der kan udarbejdes en pixi-udgave – hvor de vigtigste fem 
dots fremhæves.  Forslag om intro-møder i overgangen fra Æblet til Pæren, evt. en Facebook 
SFO-gruppe, hvor børn i små filmklip beskriver, hvad de laver indenfor temaerne. 
Hvor ofte skal der evalueres og laves nye mål – skolebestyrelsens rolle ind i det. Godt at høre 
både børn, forældre og medarbejdere i arbejdet med nye mål. SFO-forældrerådet kan beslutte 
hvilke temaer, der skal udvælges i august, dette sættes på skolebestyrelsesmødet i sept.  og 
igen på fællesmødet i januar, hvor der f.eks. gives en status på arbejdet. Et nyt tema kunne være 
elev/elev relationerne, store elever er med sammen med de små. Samarbejde med klubben 
omkring fællesskaberne mellem store og små elever i SFO/klub-tid. 
Patrick vil sende lidt info omkring SFO- Mål- og indholdsbeskrivelse til Anette Lopez, så det kan 
komme med i folderen. 
 

 

b) Digitaldannelse. Input til princip/regler/retningslinjer for brug af 
Mobiltelefoner. (princip for brug af mobiltelefon/tablets/computer mv) 

(bilag 3) 

Der var enighed i gruppen om, at det der besluttes, skal være tydelige og klare retningslinjer. 

Mobiltelefonen skal ikke stjæle børnenes fokus fra det, de er her for. 

Forældreønske om, at der er en næsten mobilfri skole op til og med 6. årg. 

På 7. årg. udleveres mobilen i forbindelse med et antal situationer, hvor mobilen skal i brug 

(undervisningssituationer, som hjælpemiddel, betaling i kantinen osv.) 

Der fremsættes forslag om, at børnene slet ikke har mobilen med i skole som en prøve-

handling. En anden kunne være at låse mobilen inde og først udlevere den igen, når 

skoledagen er slut. 

Forskning viser, at mobilen er vanedannende. Det bør vi forholde os til- vi ryger heller ikke 

længere på skolen. 

Kultur og dannelse kan være forskellig på trinnene – der skal gøres noget mere aktivt for at 

danne børnene. 

Fjernelse af mobiltelefoner kan let betyde, at de aktiviteter, som foregik på mobilen blot 

overføres til Chromebook´en. Det er vigtigt at prøve noget af og få noget data på det. 

En prøvehandling skal i første omgang afprøve mindre mobiltelefoni i udskolingen. Elevrådet 

skal involveres. 

Det kan være en ide at afprøve ”mobilfri mandag”. Efterskolerne har gode erfaringer med at 

forbyde mobiler i perioder. 

Forældrekulturen med at ringe og smse til børnene og de unge i skoletiden skal påtales i 

forbindelse med nye initiativer omkring skolens mobilpolitik. 

Nye uv.-materialer viser, hvad mobiltelefonerne også kan. Der er altså også positive indgange 

til at have mobilen med i skole. 

Obs på klubben – så det ikke bliver der, man så endelig må sidde med sin mobil og derfor ikke 

har lyst til at lave andet.   

 

c) Skolebus. Fordele og ulemper. (bilag 4) 
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Gruppen foreslår at man spørger andre skoler af vores størrelse, hvor mange midler de bruger 

på bus på et skoleår. Gammelgaardsskolen har et forkælelsesniveau i forhold til bus, som gør 

det svært at afskaffe den. Der foreslås et prøveår, hvor en alternativ ansættelse afprøves med 

en deltids servicemedhjælper, som også er buschauffør. Det skal drøftes hvor niveau for ture 

ud af huset skal ligge – hvad er minimum og maximum. Der kan være stor forskel på 

klasserne inden for en årgang. Er niveauet hvor det skal være. 

Bussen er en del af skolens identitet, men det kan blive nødvendigt at skære den væk, hvis 

der bliver brug for at spare på skolens budget. 

Incitamentet for at bruge bussen efter skolereformen for SFOs vedkommende er dalet, da der 

er færre timer i SFO, og eftersom mange elever skal med andre busser hjem, er det svært at 

nå også at komme på ture inden for tidsrammen i SFO. 

 

 

8. Gammelgaardsskolens indskolingsfilm. 

Punktet udgår 

 

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. 

Digital dannelse 

  

 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) Bussen – fortsat 
e) SFO – mål og indholdsbeskrivelse. 

 

 

10. Eventuelt 

Sidste skoledag med flagalle, underholdning i aulaen, karamelkast, vandkamp – der er en elev 

som er blevet ramt i øjet med en vandpistol, som eleven mener der var sprit i. Der er taget 

hånd om det.  
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9. årg. var som afslutning sammen med resten af kommunens 9.kl. til alkoholfri ”fest” i 

Grimhøj Parken. 

 

Spørgeskema til skolebestyrelsen. 

 

 

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

 Dagsordener og referater fra Skolebestyrelsen -> Referater 2022 →  

 2022 04 21 Referat skolebestyrelsesmøde.pdf 

 

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

SFO→  2022 → Mål og indholdsbeskrivelse 

Bilag 3: www.gammelgaardsskolen.dk → Samarbejde Med Forældre →  Skolebestyrelsen →  

 Principper → 06 2015 Princip for brug af mobiltelefon, tablets, computer mm 

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

Bussen  → Bussen marts 2022 

 

http://www.gammelgaardsskolen.dk/
http://www.gammelgaardsskolen.dk/

