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Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

Tid:  D. 15. december 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: Margrethe, Claus, Clara, Ida og Louise 

 

Til aftenens møde skal bestyrelsen fotograferes samlet       nu er det nu! 

Dette blev ikke gennemført, da vi manglede fem personer. 

 

1. Godkendelse af dagsordenen (B) 

Godkendt 

  

2. Meddelelser (O) 

- Social Kapital måling 

Den samlede måling blev gennemgået. Grønne felter indikerer 5 point stigning, gul indikerer 

stigning, men mindre end 5 point, rød negativ sammenlignet med benchmark. 

Det fremhæves, at der er en høj score på relationer til kolleger. Nære indsatsområder og 

pædagogisk weekend kan styrke følelsen af sammenhold. 

Generelt er alle målingerne steget. 

 

- Mellemformer 

Gennem de næste tre skoleår skal Gammelgaardsskolen arbejde med mellemformer. 
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Der arbejdes ud fra trinmodellen, som peger på, at flere indsatser skal være på klasseniveau 

og færre indsatser skal være på individniveau. Der er en stigning i antallet af elever som 

mistrives og flere visiteres til specialklasser. Det betyder færre midler til almenområdet, og 

derfor skal flere pædagogiske strukturer og rammer til glæde for de udfordrede elever 

effektueres i normalklasserne til gavn for alle børn og unge. 

Der tildeles ekstra midler gennem de tre implementeringsår, og det er vigtigt, at midlerne 

blandt andet anvendes til kompetenceløft af personalet, så der udvikles og udviklingen bliver i 

huset, når de tre år er gået. 

Der skal være kompetenceløft på alle niveauer, men der peges på indskolingen, som særlig 

indsatsområde. Der er blandt andet fokus på at lægge støtte ind i klasserne i stedet for at tage 

børn ud af klasserne til støtte. 

  

 

 - Kendte voksne – vikarplan 

Der er tidligere blevet arbejdet med en rådmandsbeslutning om, at der ved kendt fravær skal 

være en kendt voksen som vikar. Dette blev en overgang sat på pause, men nu er 

beslutningen taget op igen og skal gennemføres pr. 1. august 2023. Omfanget skal skolerne 

selv bestemme, men man skal kunne se et fald på skolens regnskab over undervisningstimer 

med timelønnede vikarer. 

   

 

3. Nyt fra udvalgene (O) 

 - Nyt fra elevrådet 

Elevrådet har i dag vurderet klassernes julestemning (årets julekonkurrence)  

Vinderne kåres til juleafslutningen i aulaen. 

Der evalueres på processen. 

Eleverne er glade for deres nye vandautomat. 

 

 - Nyt fra trafikudvalget 

Målet er at færre elever køres til skole og dermed færre biler ved skolen. 

Der samarbejdes med kommunen om sikker skolevej – bl.a. ved indkørslen til 

personaleparkeringen. 

Udvalget arbejder desuden med et opdrag til en forældreinformation, når børn starter på 

Gammelgaardsskolen. Langt de fleste har under 1 km. til skole.  

Forslag om, at de store elever undersøger, hvor lang tid det tager at gå, cykle og køre til skole 

fra deres bo-pæl. 

Kan skole-bussen holde et andet sted? 

Forslag om gå-busser med store børn, som kan stå på de forskellige hjørner og hjælpe de små 

børn med at komme sikkert til skole. 

Reflekser til alle elever som deles ud til januar 

Krydset ved Steen Blichers Vej og Dr. Holstvej skal vi være opmærksomme på. 

Tydeligere markeringer af hvor man kan holde. Måske bør p-pladserne på Carit Etlars Vej kun 

være til ladcykler og handicapparkering. 
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Asfalten ved siden af bumpene på Carit Etlars Vej nævnes. Flere er væltet. Kan den gøres plan 

med kantstenen? 

 - Nyt fra hal 

Der er en ansøgning indsendt til Mærsk, som der er store forhåbninger til. 

 

  

4. Principper (bilag 1-7) (D+B) Principper, som skolebestyrelsen mangler skal 

gennemgås, drøftes, tilrettes og godkendes. 

Drøftelse af det videre forløb vedr. arbejdet med principper. 

Det der er interessant er, hvordan der kan følges op på principperne – hvordan arbejdes der 

med dem i hverdagen på skolen. 

Et princip er noget, som man tilstræber ikke et krav. Der arbejdes henimod det, der står i 

principperne, og de kan rettes til løbende. Der kan arbejdes med et eller flere principper, ad 

gangen, som skolebestyrelsen ønsker at have særlig fokus på. Skolebestyrelsen bestemmer, 

hvilke principper der skal være retningslinjer for. 

 

1. Princip for fællesarrangementer for elever i skoletiden 

Det er et langt princip. Det skal skilles ad så praktik og brobygning står i et princip, mens 

lejrskoler m.m. beskrives i et andet princip. Brobygning er skolens ansvar, da UU-vejlederen 

tager sig af den del. 

Det skal stå tydeligere, at praktikstedet findes af forældre/elever. 

Rettes til og lægges på hjemmesiden 

 

2. Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i faglige og sociale 

fællesskaber 

Afventer. Det er et stort princip, som skal genbesøges, når skolebestyrelsen skal tale om 

værdigrundlag. 

3. Princip for orientering af hjemmene om elevers udbytte af undervisningen 

Afventer til der kommer nyt om meddelelsesbogen og udvalgsarbejdet om 

skole/hjemsamtalerne er færdiggjort. 

4. Princip for arbejdets fordeling blandt det undervisende personale. 

Gode samspilsmuligheder i teamet fjernes fra princippet. 

Der tilstræbes gode overgange, så klasserne ikke skal skifte alle kendte lærere på en gang. 

Rettes til og lægges på hjemmesiden. 

5. Princip for samarbejdet mellem skole og hjem 

Dækket af princip om kommunikation. 

Godkendes og lægges på hjemmesiden. 
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6. Princip for deltagelse i musik eller eliteidræt i undervisningstiden 

Godkendes og lægges på hjemmesiden. 

 

7. Princip for undervisningens organisering 

Afventer. Tilrettes i forhold til valgfag, nogle valgfag slutter først kl. 20, bevægelsesdelen, 

varierede skoledage og vikarer 

 

5. Budgetønsker til 2023 (D) 

Bestyrelsen udarbejder en ønskeliste til budget 2023 

Ønskerne koncentrerer sig omkring udearealerne, legepladserne, bevægelsesstationer, 

opstregningerne i skolegården, spikeball. 

Vi laver en prioritering, når vi kender det endelige budget. 

 

6. Planlægning af fællesmødet med SFO-forældreråd d. 26. januar 2023 (D) 

Forslag temaer: Sundhed og kantinen, Digital dannelse. 

Sundheds- kostpolitikken i Aarhus Kommune sættes på dagsordenen. Petrine inviteres til at 

deltage en time. 

Evt. deltagelse fra klubben, som også serverer mad om eftermiddagen.  

 

7. Eventuelt 

Skolens toiletter. Der er børn, som ikke har lyst til at gå på toiletterne. 

Det undersøges hvor meget der rengøres i løbet af dagen. 

 

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: Klaus, Katrine + ? 

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

Principper og retningslinjer → Princip for fællesarrangementer for elever i skoletiden 

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

Principper og retningslinjer → Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i faglige og 

sociale fællesskaber 

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

Principper og retningslinjer → Princip for orientering af hjemmene om elevers udbytte af 

undervisningen 

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

Principper og retningslinjer → Princip for arbejdets fordeling blandt det undervisende personale 

Bilag 5: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelsen → Interne Dokumenter → 

Principper og retningslinjer → Princip for samarbejdet mellem skole og hjem  

Bilag 6: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelsen → Interne Dokumenter → 

Principper og retningslinjer → Princip for deltagelse i musik eller eliteidræt i undervisningstiden 

Bilag 7: Skolens Sharepoint → Dokumenter → Skolebestyrelsen → Interne Dokumenter → 

Principper og retningslinjer → Princip for undervisningens organisering 

 

 

 

 

 

 

 

 


