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Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

Tid:  D. 21. september 19.00 – 21.00 

Sted:  Gammelgaardsskolen, personalerummet 

Mødeleder: Claus Thybo 

 

Deltagere: 

Morten Skrubbeltrang – forældrevalgt formand 

Claus Thybo – forældrevalgt næstformand 

Anette Stamer Ørsted – forældrevalgt 

Stinne N. Løvind – forældrevalgt 

Louise Enevoldsen – forældrevalgt 

Maria Veronica Plaza - forældrevalgt 

Henriette Schou Hansen – forældrevalgt 

Ida Gran Andersen – forældrevalgt 

Kathrine Melchiorsen – forældrevalgt 

Margrethe Vejs-Petersen - forældrevalgt 

Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant 

Anette Bak Lopéz Fernández - Medarbejder repræsentant 

Susanne Broe Laursen – skoleleder   

Charlotte M. Pedersen – mellemtrins-leder 

Faten Ali Al-Haj 9.b - Elevrepræsentant 

Klara Bjerg Christensen 9.a - Elevrepræsentant  

 

O= Orientering, B=Beslutning, D=Drøftelse 

 

Afbud: Anette Lopez, Maria, Ida, Margrethe, Faten og Klara 

 

Til aftenens møde skal bestyrelsen fotograferes samlet       

På grund af de mange afbud udskydes fotograferingen til næste skolebestyrelsesmøde. 

 

1.  Godkendelse af dagsordenen (B) 

Godkendt 

 

2. Meddelelser (O) 

- Ny bestyrelse – ny dagsorden og lidt om, hvor bilag gemmes/arkiveres 

Der er få ændringer i dagsordensformen. Bilagene sendes ud sammen med dagsordenen. De 

kan desuden findes under bestyrelsens interne dokumenter på Sharepoint. Listen over punkter 

til næste møder fjernes, årshjulet anvendes i højere grad til dagsordenspunkterne. 

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med ændringerne. 

 

- Ansættelser 

Der er ansættelsessamtaler til en ny matematikvejleder d. 28./9. Henriette og Klaus deltager. 



 

 
2 

D. 6 og d. 24. okt. er der ansættelsessamtaler til den nye pædagogisk leder – Stinne deltager. 

 

 - Facadeudskiftning status 

Der er gennemført en prøveudskiftning i lokale 20a, resten af udskiftningsprocessen starter op 

i uge 42. Der er en smule aspest i udhænget udenfor, men det håndteres professionelt af 

uddannede folk. 

Der foreligger ikke en plan for hele skolen endnu. 

 

 - Ændring i årshjul (bilag 1) 

Ændring: Der skal være høring til budget på november-mødet, hvor der oprindeligt skulle have 

været møde sammen med SFO forældrerådet. Dette flyttes til d. 26. januar 2023 

 

 - Andet 

Der er købt nye skraldespande til sortering af skolens affald – de kommer mellem jul og nytår. 

Skole og forældre er aktive i forhold til at gøre opmærksom på besparelsesproblematikken i 

forhold til Børn og Unge. Margrethe vil hjælpe med at lave et høringssvar fra skolebestyrelsen. 

 

3. Nyt fra udvalgene (O) 

- Nyt fra Den gode skole/hjemsamtale.  

Møde afholdt for nylig. Udvalget har set på det data, der er samlet ind fra henholdsvis forældre 

og årgangsteams. Udvalget ser på, om der kan laves et forslag til en systematik/ en 

hensigtserklæring i arbejdet med skole/hjemsamtalerne før, under og efter samtalerne. 

- Hallen.  

Bestyrelsesmøde afhold for nylig. Fremlæggelse af tre forskellige scenarier over hallens 

faciliteter, som skal drøftes på en workshop i næste uge. Der er brug for at skolen er lidt mere 

med i den del, der handler om at træffe beslutning om hallens endelig skitser og placering. 

Casper O deltager som repræsentant for skolen. Det besluttes, at Anette S mødes med en del 

af ledelsen, for at se materialet igennem, når projektgruppen er klar til dette. Der er desuden 

iværksat en analyse omkring driftsmidler til skolernes brug af selvejende institutioner. Åbyhøj 

Idrætscenter har skubbet på for at få kommunen til at finansiere en del af den tid skolerne 

bruger de selvejende haller. 

 

  

4. Hvad brænder jeg for mht. bestyrelsesarbejdet/visioner for skolen? (O+D) 

Forbered 1-2 minutters fremlæggelse med de væsentligste punkter, som du  

brænder for. 

Alkoholpolitik – tydelighed fra skolens/lærernes side herunder traditioner omkring sidste 

skoledag. 

Trafik – sikker skolevej – bilfri uger – holder bussen hensigtsmæssig – hvordan vil forældrene 

gerne have, at deres børn kommer i skole – toiletprojektet, hvordan holder gang i de gode 

indsatser, som blev sat i gang.  
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Fællesskabet og mangfoldigheden er et vigtigt tema. Børn lærer meget af, at der er en bred 

sammensætning af kulturer. Det er både positivt og svært. Åbenhed og hjælp til at komme 

tættere på hinanden. Vigtigt med en balance i at skolen stadig er helt ”almindelig”, selvom den 

rummer mange forskelligheder. 

 

Folkeskolen kontra privatskoler. Folkeskolen er vigtig i forhold til at forstå hinanden og det 

samfund vi lever i. Vigtigt for lokalområdet at holde den lokale skole stærk. 

 

Børnenes trivsel – børn skal ses, høres og forstås. Gode relationer, god og varieret 

undervisning med bevægelse. Hvordan kan man som forælder være med til at skubbe i den 

retning. Digital dannelse – brugen af devices i skoletiden. 

Opmærksomhed på, at der er systematik i skolens måde at arbejde på fra indskoling til 

udskoling. Ønske om, at der ikke er for stor forskel på om du går i a eller b på en årgang. 

 

Trivsel generelt – både børnenes og personalets trivsel. Fokus på at få et personale som har 

det godt og som trives, da dette også påvirker elevernes trivsel. Vigtigt at der ikke er 

sygefravær, som skyldes mistrivsel. 

 

Repræsentere medarbejderne – sammenhæng mellem de forældrevalgtes visioner og 

medarbejdernes vilkår og hverdag.  

 

Skolen som en lokalsamfundsenhed, der er åben ud over skoletiden. Mere involvering af de 

ressourcestærke forældre a la friskolerne. Kan forældrene bidrage indenfor områder, som 

skolen har brug for. 

Differentiering i undervisningen. Hvordan tilgodeses alle elever også de, som ikke gør 

opmærksom på sig selv. Inspiration/motivation i undervisningen – hvordan bliver vi bedre til 

det. 

 

Trivsel er det centrale. Der er alt for mange tegn på, at alt for mange mistrives i samfundet 

generelt, hvordan arbejder vi med det? Skole for hele vores skoledistrikt. En skole der samler 

området forskellige elever og forældre.  

Dannelsesaspektet – livssyn og eksistens. Vi har børn og unge fra meget forskellige livssyn, 

hvordan kan vi få det i spil og forstå hinanden. Mulige rum for at børn kan reflektere over ånd 

– hvorfor er vi til? Legens betydning og dannelsesperspektiver på det – kan den ”formålsløse  

leg” fylde mere, da den jo har mange positive sideeffekter. 

 

Ønske om respons på det vi arbejder med – hvad kom der ud af det, som skolebestyrelsen har 

arbejdet med. 

 

Keep it simple. Det er ikke en fordel at sprede sig over for meget. Der skal være en balance i 

hvor meget bestyrelsen skal ”finde på” – det er en politisk styret organisation, som bestyrelsen 

har formelle opgaver i, men vi skal passe på med at sætte for mange skibe i søen. 

Der skal formuleres formål og følges op for at sikre, at vi når i mål med det vi sætter i gang. 
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Hvordan kan bestyrelsen bygge ovenpå det skolen allerede arbejder med og på. 

 

Obs på hvilke principper vi tager fat på. 

 

 

 

 

 

5. Nedsættelse af udvalg (B) 

Hal: Anette S 

Trafik: Katrine, Susanne 

Skole/hjemsamtaler: Stinne, Anette S, Jens, Charlotte 

Trivsel: Stinne, Henriette, HPE, Susanne  

Skærmpolitik: Klaus, Katrine – evt. nogle af de, som er fraværende i dag. 

Ansættelsesudvalg: Stinne, Morten, Klaus evt. Henriette 

Vikarer sættes i årshjulet og udgår som udvalg. 

Ad hoc udvalg i forhold til arbejdet med principper 

 

Udvalgene skal udarbejde et kommissorium som det første, når de mødes. 

 

6. Tilbagemelding fra læringssamtale d. 20/9 + arbejdet med data (bilag 2+3)(O) 

Ledelsen har læringssamtale med områdechefen samt skolens læringspartner hvert halve år.  

Aarhus Kommune arbejder databaseret og læringssamtalen tager derfor udgangspunkt i både 

kvantitative og kvalitative data. Gammelgaardsskolen har valgt at se på fravær i udskolingen 

med en tese om, at højt fravær er tegn på manglende samhørighed. Ledelsen har samarbejdet 

med 8. årg. omkring dette, og har i den forbindelse observeret undervisning med fokus på 

tegn på samhørighed i undervisningen.  

Læringssamtalen var en fremlæggelse af processen indtil videre, og der blev talt om et næste 

skridt, som bliver på mellemtrinnet stadig med blik på samhørighed og deltagelsesmuligheder 

for alle herunder fokus på gruppearbejde/pararbejde. 

Læringssamtalen er en mulighed for at undre sig og lære sammen, uden at der skal findes 

løsninger 

 

 

7. National trivselsmåling (bilag 4) (O) 

Der laves en national trivselsmåling hvert år. Denne er fra marts 2022 og lægges på skolens 

hjemmeside. 

Gennemgang af arbejdspapiret til efterarbejdet på skolen. 

Obs på %-delen af elever, som føler sig mobbet, ikke føler at de bliver inspireret eller støttet i 

undervisningen. 

Trivslen er ikke opadgående. Dette kan anvendes ind i en besparelsesproblematik. 

 

8. Eventuelt (O) 
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- Arbejdet med principper 

Badning efter idræt – Susanne og Charlotte udarbejder et udkast til et princip, som tages med 

til næste skolebestyrelsesmøde. 

 

Ønske om at princippet om lektier tages op. 

 

Alle skolens medarbejdere tager på pædagogisk weekend d. 7. og 8. oktober og 

undervisningen stopper derfor kl. 13.00 

SFOén og klubben åbner kl. 13.00. Der er vikarer inde. 

  

9. Punkter til de næste møder (D) 

Budget – deltagelse af den administrative leder. 

 

 

 

Bilag 1: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelsen → Interne Dokumenter → 

Rammer og årshjul → 2022 → Skolebestyrelsens årshjul 2022-23 

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

Bilag 3: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelsen → Interne Dokumenter → Data 

→Datapakke Gammelgaardsskolen 01-09-2022 

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

Elevtrivsel → National trivselsmåling → 2021-22 → skolerapport 0.-3. klasse + skolerapport 4.-9. klasse 

 

 

 


