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Gildbroskolen 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 23/3 2021 
kl. 18:00 – 19:40 
Lokale: Afholdes virtuelt 

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) 
Pia Fohlmann (PH) 
René Aistrup (RA) 
Tina M. Møller (TM) 
Lykke D. Sørensen (LS) 

 

Fraværende: Mathias 
Afbud: Anna 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

9/2021 OD 
15 
min. 

Familieklasse 
- Organiseringen er på baggrund af erfaringer fra Familieklassen, som 

den så ud tidligere på Gildbroskolen, samt elevværkstedet 
- Positive tilbagemeldinger fra bestyrelsen 
- Ledelsen er meget opmærksom på, hvordan vi bedst muligt får fami-

lier til at se fidusen omkring familieklasse – vi er meget fortrøst-
ningsfulde 

- Flere personaler har givet tilsagn om, at de er interesseret i at vare-
tage funktionen 

- Der foreslås, at kontaktforældrene inviteres ind i hvervningen  af 
familier til familieklassen 

10/2021 O 
15 
min. 

Afdelings- og ledelsesorganisering 

- Forløbet har været forankret i Lokal-MED, PU og ved virtuelle afde-

lingsmøder 

- Vi er ærgerlige over, at processen har været ”forstyrret” af corona, så vi 

dermed ikke i samme grad har kunnet mødes og tale om det 

- Der er truffet beslutning om, at skellet ligger mellem 5. og 6. klasse – så-

ledes af afdeling 1 går fra 0. – 5. kl, mens afdeling 2 går fra 6. – 10. kl 

- Lige nu har vi ikke fundet det rigtige navn til afdelingerne – der foreslås 

at lave en konkurrence blandt eleverne (fx elevrådet) 

11/2021 O 
15 
min. 

Økonomi – status 

- Vi arbejder på at skabe et råderum for investeringer som tidligere præ-

senteret for skolebestyrelsen 

- Vi har ansøgt om at videreføre 350.000 kr., det er endnu ikke godkendt 

- Ressourceudmelding for kommende skoleår er endnu ikke meldt ud – 

det forventes, at den kommer primo april 

- Den økonomiske situation ser generelt fornuftig ud 

- Opbakning fra bestyrelsen ang. investeringsplanen 

12/2021 DB 
20 
min. 

Revidering af ”Princip for mobiltelefoner og lign.” 

- Vi kunne godt tænke os et princip, som taler ind i det man godt må bru-

ge mobiltelefoner til, frem for kun dét man ikke må 

- Opmærksomhed på hvis noget går i stykker - ansvar 

- Vi nedsætter et udvalg bestående af Ronnie, Tina, Leif, samt repræsen-

tant fra elevrådet – TM indkalder 
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13/2021 O 
20 
min. 

Meddelelser fra 

Formanden 

-Ronnie har modtaget invitation til virtuelt oplæg af Mette Thor Jør-
gensen ”Skole uden skældud” samt oplæg om, hvordan skolebe-
styrelsen kan holde tilsyn med skolen d.17.04.21. Det koster pen-
ge 500 kr pr person ved 1-2 deltagere, 300 kr pr person ved 3 el-
ler flere deltagere) og bestyrelsen opfordres til at koordinere ved 
interesse 

Skole - og SFO ledelsen 

- Der er indgået kommunal arbejdstidsaftale på baggrund af OK20 for 
lærerne og personalet i 0. klasse 

- Vi har 0.-4. klasse tilbage, samt én 9. klasse – 5.-8. årgang til tilbage, 
udendørs, én dag om ugen 

- Efter påske ser det ud til, at vi kan få flere elever mere stabilt i skole 
i en 50% ordning – det glæder vi os meget til (alt forudsætter at 
smittetrykker stabiliseres eller falder) 

- Efter påske kan vi tilbyde kvik-test af børn og voksne på skolen tre 
dage om ugen – dog mangler nogle teknikaliteter at falde på plads, 
vi melder endeligt ud, så snart vi er afklaret (test i folkeskoleregi 
er en kraftig opfordring, men vi kan ikke tvinge) 

-Vi opfordrer til, at man orienterer sig i nyhedsbrevene, som sendes 
ud løbende 

- Planen for fagfordelingen er så småt på plads – vi starter processen i 
uge 15 med dialoger med al undervisende personale 

- Vi har fået tilsagn om, at vi også næste skoleår har en 10. special-
klasse – det er vi svært glade for 

- Efter påske starter april-børnene – de skal tilbage på Bredekærgård, 
hvilket vi er rigtig glade for at kunne tilbyde 

- Vi har indgået aftale med Merete om, at hun forlænger sin tid på 
Gildbroskolen til sommerferien (og går derfor først på pension til 
den tid) 

Elevrepræsentanter 

- Ikke til stede 

Medarbejderrepræsentanter 

- Intet at tilføje 

Øvrige 

- Gildbroskolen, Vejlebroskolen og Strandgårdsskolen er tildelt en 
pulje penge, som skulle fordeles i kommunen – næste år bliver det 
Vibeholmskolen og Ishøj Skole 
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14/2021 O 
5 
min. 

Punkter til kommende møder: 

- Revidering af ”Princip for mobiltelefoner og lign. – fra udvalget 

-Visionsarbejdet – (løbende) 

- Gennemgang af principper 

- Omfanget af vikardækning – efter henvendelse fra en forælder til SB 

- Den nationale trivselsmåling 

15/2021 O 
10 
min. 

Evt: 

- Vi håååååber at kunne mødes fysisk ved næste møde til maj 

- Ronnie bemærker, at vi skal være opmærksomme på at invitere elev-

rådsrepræsentanter med ved de næste to møder 

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

Referent: LS 

SB møder 2020/21: d.26.05 og d.17.06

 


