
 
 

 
Gildbroskolen  Gildbrovej 39  2635 Ishøj  Telefon 43 57 19 30  Fax 43 57 19 69  www.gildbroskolen.dk  

Gildbroskolen 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 10/06 2020 
kl. 18:00 – 20:30 
Lokale: Personalerum 

Mødedeltagere: 
Ronnie Efland (RE) 
Anna Jepsen (AJ) 
Sim Sila Tolutemur (ST) 
Mathias Mathiassen (MM) 
Lars Peters (LP) 
Jilali Daf (JD) 
Amena Hussain (AH) 

Bayram Yüksel (BY) 
Leif Herskind (LEH) 
Merete Iversen (MEI) 
Jens David – elev (JD) 
René Aistrup (RA) 
Tina M. Møller (TM) 
Thomas Baldus (TH) 
Lykke D. Sørensen (LS) 

 

Fraværende:  
Afbud: Mathias Mathiassen (MM) 
 
Før dagsordenen præsenterer René sig selv  
 

Pkt. Form Tid Indhold 

18/2020 O 20 

Corona 
Genåbning og status generelt: 

- Genåbningen er gådt godt efter omstændighederne 
- Ingen dokumenterede tilfælde af corona blandt personalet – 1 

blandt elever 
- Vi har få medarbejdere, som fortsat er hjemme, da de er i risiko-

gruppe 
- De sidste arrangementer i skoleåret bliver alternative, men det lig-

ger ledelsen meget på sinde, at dagene bliver så gode som muligt 

19/2020 OD 20 

Generelt fra forældre- og elevrepræsentanter 
Henvendelser i forbindelse med corona oa.: 

-Der er kommet spørgsmål om, hvorfor 0., 4. og 5. årgang skal være i 
skole til kl 14 som de eneste. Svar: de ter en politisk beslutning ud 
fra en tanke om, så almindelig en skoledag som muligt for så man-
ge som muligt – med samme voksne (gældende for især 0. klas-
serne) 

- Der er udtrykt bekymring for, om udskolingseleverne  får tilstræk-
kelig undervisning. Det er en naturlig og forståelig bekymring, 
som gælder de fleste i landet, men det har hjulpet meget, at de 
trods alt er kommet lidt i gang; det har givet noget ro 

- Generel ros til pædagoger og lærere for at være tilgængelige og kre-
ative i forbindelse med fjernundervisning 

- Der stilles spørgsmål til amtal af udmeldinger på SFOen under coro-
na. Svar: 15/20 stk 

20/2020 O 10 

Orientering om fagfordeling  
Timefordeling og andet angående næste skoleår 

- Processen har været noget anderledes i år end under normale om-
stændigheder, men ledelsen har fået positiv feed back undervejs 
og har blandt andet af denne årsag holdt ugentlige TRIO-møder 
(med TR og AMR) 

- RA rundsender timetallet fra UVM – dette har været udgangspunk-
tet for Gildbroskolens timefordeling dog med tilføjelse af ekstra 
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UUV i indskolingen, så eleverne kan få en skoledag fra kl 08.00-
14.00 og tolærertimer i udskolingen (skolebestyrelsesformanden 
har søgt om lov til at benytte §16D) 

- En forælder efterspørger svømning til kommende 5. årgang, da de 
har været ramt af en lukket svømmehal i store dele af skoleåret. 
Svar: lærerne i de to klasser kan arrangere ture til Ishøj Svømme-
hal og alliere sig med svømmehallens personale 

- Ledelsen orienterer om, at vi næste skoleår har en 10. specialklasse 
på Gildbroskolen – det er vi meget begejstrede for 

21/2020 DB 10 

Møderække for kommende skoleår 
Vi har forsøgt os med rullende mødekalender – forslag: 

- D.24.08, d.22.09, d.28.10, d.17.12, d.25.01, d.16.03, d.26.05 og d.17.06 

- Bemærk der ikke er noget møde i november, februar og april 

- Mødeplanen godkendes uden yderligere kommentarer 

22/2020 O 20 

Meddelelser fra 

Formanden 

- Skole og Forældre holder landsmøde d.20. og 21.11 i Nyborg – Jilali 
og Ronnie har deltaget ved to lejligheder og opfordrer andre til 
deltagelse, da det er spændende og lærerigt 

Skole - og SFO ledelsen 

- Vi har ansat en lærer og opsagt en pædagog, som vi til gengæld kun-
ne tilbyde en anden stilling, som hun takkede ja til 

- 2 langtidssygemeldte medarbejdere er på vej tilbage på fuld tid – én 
medarbejder starter, efter planen, delvist op efter sommerferien 

-Økonomien ser fornuftig ud – der vil komme nogle ekstra udgifter i 
forbindelse med genåbningen efter corona i anledning af mer- og 
overarbejde 

- Skolebestyrelsen bedes overveje, hvordan de i fremtiden ønsker lø-
bende at blive orienteret om skolens økonomi  

- De nye aprilbørn er startet – vi har 36 stk. og så kommer der to me-
re, når skolen starter 

- Tina har i dag holdt møde med de pædagoger fra de andre skoler, 
som skal være i Gildbroskolens SFO henover sommeren – mange 
er gengangere og vi forventer, det kommer til at løbe fint trods 
myndighedernes retningslinjer 

- Merete deltog ved sit sidste skolebestyrelsesmøde – fremover delta-
ger Pia Fohlmann fra SFOen. Vi takker Merete for godt samarbej-
de 

Elevrepræsentanter 

- Jens David stopper sin karriere på Gildbroskolen onsdag d.24.06.20 
og havde dermed også sidste SB-møde - Vi takker ligeledes Jens 
David for godt samarbejde og flot fremmøde 
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Medarbejderrepræsentanter 

- Intet nyt at berette 

Øvrige 

- Der opleves ikke så stor søgning til privatskoler i år som sidste år, 
hvilket er meget positivt 

23/2020 O 5 

Punkter til næste skoleår: 

- Hvordan ønsker SB i fremtiden løbende at blive orienteret om sko-
lens økonomi 

- Elever der ikke trives (LS) 
- Planlægning af SBs rolle ved forældremøderne i september 

- Planlægning af kontaktforældremøde i oktober 

- AULA-strategi (TH og Anna) 
- Visionsarbejdet – (løbende) 

- Revidering af ”Princip for mobiltelefoner og lign.” 

- Revidering af ”Princip for understøttende undervisning” 

24/2020   

Evt: 

- HDS-lokale – TH taler med JJ 

- Anna og Ronnie vil tale sammen om udarbejdelsen af en årsberetning 

- Fotografering af SB: d.07.08.20 fra kl 10.30-14 på skolen 

25/2020 O 5 Det lukkede punkt 
 

O = Orientering     D = Debat     B = Beslutning    H = Høring     U = Udtalelse 

Referent: LS  

SB møder 2020/21: D.24.08, d.22.09, d.28.10, d.17.12, d.25.01, d.16.03, d.26.05 og d.17.06

 


