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Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

Tid:  D. 21. november 19 – 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 

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 

Clara Brønsted 8.d - Elevrepræsentant 

Klara Bjerg Christensen 9.a - Elevrepræsentant  

 

O= Orientering, B=Beslutning, D=Drøftelse 

 

Afbud: Anette Stamer og Ida Gran Andersen 

 

Til aftenens møde skal bestyrelsen fotograferes samlet       

 

1. Godkendelse af dagsordenen (B) 

  

2. Meddelelser (O) 

Der har i dag være fællessamlinger på alle klassetrin med kick off på indsatsen omkring ”Pas 

på Skolen”. Susanne holdt oplæg om hvad reparationer på en rude, en stol, en Chromebook 

koster. Der blev udskrevet en elevkonkurrence gående på slogan og logo til indsatsen. Der 

blev desuden sunget Gammelgaardsskolesangen med to nye vers, som handler om at hjælpe 

med at gøre skolen til et renere og pænere sted. 

 

- Administrativt Fællesskab 

Det administrative fællesskab har nu kørt i to år. Skolens administrative leder Dorthe Seiger, 

har valgt at samle sekretærerne efter specialer. Mai, som har siddet på Gammelgaardsskolen, 

er således flyttet til Åby Skole. Til gengæld får vi sekretærer fra Åby Skole til 

Gammelgaardsskolen. 
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- Facadeudskiftning og kloakkerne 

Facadeudskiftningen fortsætter. Christian – vores serviceleder følger processen tæt. 

Kloakkerne har et ”gammelt” fald, hvilket betyder, at vandet i toiletterne i kælderen stiger. 

Man har fra kommunens side valgt at montere en kværn, som skal sørge for, at der kommer 

lettere flow igennem rørene. 

 

 - Nyt rengøringsselskab 

I forbindelse med skift af skolerne rengøringsselskab er prisen på rengøring for 

Gammelgaardsskolens vedkommende steget 215.000 kr. Skolen ikke har fået besked om 

denne prisstigning på forhånd. Derudover har det heller ikke været muligt at se en kontrakt, 

der vil kunne vise, hvad prisen dækker over. 

Skolebestyrelsen ønsker at undersøge processen lidt nærmere. Susanne undersøger hvem 

man retter henvendelse til. Morten og Claus vil derefter arbejde videre med processen. 

 

3. Nyt fra udvalgene (O) 

 - Nyt fra elevrådet 

Elevrådet har ændret julepyntskonkurrencen til en julestemningskonkurrence. Der skal findes 

en vinder på hver årgang i indskolingen og en på mellemtrinnet samt i udskolingen. 

Elevrødderne kommer ud i klasserne og fortæller om konkurrencen. 

Der er i elevrådet nedsat et udvalg, som skal arbejde med at få vandautomaterne tilbage. 

Forslag fra Claus om at julehyggen lægges på skolens hjemmeside.  

  

 - Nyt fra  

Trafikudvalget: Udvalget har modtaget en kortlægning af børnenes transport til og fra skole. 

Der har været 46 besvarelser. Udvalget vil gerne have en ekstra person med. Margrethe 

melder sig. 

Trafikken opleves knap så kaotisk om morgenen, som tidligere på skoleåret. 

 

  

4. Høring ”Spareforslag fra Børn og Unge” (bilag 1) 

Sparekataloget sendt ud d. 27/10 er i høring og udkast skal tilrettes/ændres, så der 

kan sendes et høringssvar fra bestyrelsen- frist 24/11. 

Margrethe vil skrive det endelige høringssvar færdig til afsendelse d. 24. nov. med 

udgangspunkt i Susannes udkast samt input fra skolebestyrelsen. 

Man ville oprindelig lave et sparekatalog, men i spareforslaget er der ikke givet mulighed for 

valg.  

I skolebestyrelsens høringssvar skal hele processen omkring sparekataloget problematiseres. 

Der konsekvensberegnes ikke i alle spareforslag, hvilket giver en uigennemsigtighed. 

Der ønskes en problematisering af, at antallet af børn og unges mistrivsel ikke adresseres i 

spareforslaget. 

Der er ikke meget politisk mod i forslaget (skolestrukturer) Dette bør skrives ind i 

indledningen, så vi er sikre på, at det bliver læst. 
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Der ønskes ikke besparelser på kulturtilbuddene. Trivsel og fællesskaber skal prioriteres, og 

disse rammes i stedet mange steder i forslaget. Det der skulle gøre skolereformen til en succes 

rammes af spareforslaget. 

Skolebestyrelsen behøver ikke gå ind i de enkelte forslag, men bør i højere grad forholde sig til 

den overordnede manglende vision for skolerne i Aarhus. 

Hvis alternativet bliver en grønthøstermetode, lægges besparelserne ud på skolerne.  

I forhold til privatskolerne kan det betyde, at folk vælger denne skoleform, hvis folkeskolerne i 

Aarhus Kommune udhules, som skolebestyrelsen vurderer det vil ske, hvis spareforslaget 

gennemføres. 

Hvordan kan man udarbejde et spareforslag, der imødekommer noget af det, som vi fra 

forskningen viser, at børn har brug for for at trives – kortere skoledage, varieret undervisning, 

tætte voksenrelationer m.m. 

Skolebestyrelsen skal udtrykke ønske om visioner på alle børns vegne (se Anettes mail) 

Medarbejderne har påpeget, at man f.eks. kunne vente med at give eleverne Chromebooks til 

eleverne kommer på mellemtrinnet, hvilket bestyrelsen støtter 

Der er bekymring for kvaliteten i undervisningen, hvis man f.eks. ikke fortsat kan have 

samarbejde med kultur og natursamarbejdet, eller hvis CFL lukkes. Der kan være risiko for 

flere timer med skærmundervisning.  

 

Margrethe sender udkastet til Susanne, Morten og Claus, som så færdiggør det. 

 

5. Status proces principper (O) 

Formandskabet har lavet udkast til et antal principper, som er blevet vendt på formødet med 

Susanne. Principperne er sendt til skolens ledelse, som læser igennem for at se om der er 

noget, som ikke matcher skolens virkelighed. Principperne bliver klar til gennemsyn til næste 

skolebestyrelsesmøde i december, hvor de enten godkendes eller bliver genstand for 

yderligere diskussion.  

Principperne sendes til skolebestyrelsen, som bilag til mødet i december. 

 

6. Valg til bestyrelsen (B) – en af de 3 suppleanter vælges til Marias plads 

Ida, Kathrine og Margrethe er suppleanter. Da Ida er fraværende, trækkes der lod mellem 

Kathrine og Margrethe. Margrethe bliver menigt medlem. Ida og Kathrine fortsætter som 

suppleanter. 

 

7. Eventuelt  

Forældrehenvendelse vedr. kantinens julekalender. Forælderen undrer sig over, at man kan 

købe så meget usundt i kantinen.  

Det skal undersøges hvad reglerne er for skolebestyrelsens mandat til at påvirke kantinens 

udvalg – Aarhus Kommunes kost/sundhedspolitik skal afspejles i kantinens udvalg. 

Petrine inviteres med til et skolebestyrelsesmøde. Vigtigt at det kommunikeres ud, hvad 

maden indeholder. Ledelsen er bekendt med, at kantinen laver mad fra bunden.  

Dette puttes ind i årshjulet. 
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En forældrehenvendelse vedr. privat fodboldarrangement. Forældrene skal bede om fri for 

deres eget barn, hvis de skal forlade matriklen for at se fodbold. 

 

Der sendes et materiale ud omkring meddelelsesbogen, som skolebestyrelsen skal forholde sig 

til i februar/marts.  

 

Susanne har talt med en buschauffør, som vil kunne arbejde 12 ugentlige timer. Susanne 

forventer, at der kan falde en ansættelse på plads inden jul.  

 

Der er potentielt 144 nye 0.klassebørn, hvilket vil kunne udløse 6 klasser. Vi regner dog med 5 

klasser. 

 

8. Punkter til de næste møder  

 

 

Pt. faste udvalg: 

Hal: Anette S 

Trafik: Katrine, Susanne, Margrethe. 

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

Trivsel: Stinne, Henriette, HPE, Susanne  

Skærmpolitik: Claus, Katrine 

Ansættelsesudvalg: Stinne, Morten, Claus 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. 

 

 

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

 

 

 

 


