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Gildbroskolen 

Dagsorden 

Skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 11/12 2019 

kl. 18:00 – 20:30 

Lokale: Personaleru 

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) 

Tina M. Møller (TM) 

Thomas Baldus (TH) 

Lykke D. Sørensen (LS) 

   

 

Fraværende:  
Afbud: Sim 

 

Pkt. Form Tid Indhold 

61/2019 DB 15 

Medicinering af elever 

Retningslinjerne er godkendt uden rettelser. 

Svar på afklarende spørgsmål: Hvis medicinen kræver håndtering, som en læ-

rer ikke kan, vil skolen som udgangspunkt få en ekstern hjælp. 

Der er en mappe på kontoret, i SFOen og i elevens klasse med information, 

om de sager der er  

 

62/2019 O 10 

Sammenlægning af Gildbro og Vejlebros aftenklub  
Gildbro og Vejlebro har holdt møde om det, og der vil være en proces, som 

skal ende op i en plan for, hvilken matrikel klubben skal ligge på. Personalet 

og de unge skal høres.  

Der spørges ind til baggrunden for sammenlægningen. Den er ikke kun øko-

nomisk. Der er også en god grund til at samle tilbuddene i kommunen – der er 

mange tilbud med forholdsvis lav tilslutning. Deadline 1. April.  

63/2019 DB 10 
Sorghandleplan 

SB godkender planen – dog med forslag om at ændre overskriften. 

64/2019 O 10 

Økonomi – status 

SB er tilfreds med resultatet. Der spørges til muligheden for, at SB deltager i 

budgetudvalgsmøde til januar, det ser formand og næstformand ikke grund til, 

det samme gør sig gældende for skolens ledelse. Det besluttes, at vi gør, som 

vi plejer – budgetudvalget (ledelse, sekretær og udvalgte lærere fra PLC) mø-

des og fremlægger herefter resultatet for SB 

65/2019  15 

Meddelelser fra 

Formanden 

Skole - og SFO ledelsen 

-Tests på nettet (som Jilali bragte på banen sidst) 

 Det er oplevet, at når der laves test på skolen, så går programmer ned 

eller nettet virker ikke. Måske giver det vores elever dårligere 

resultater? Bør skolen stille højere krav til leverandørerne? 

 Det opleves ikke som et stort problem, og eleverne 

kan hurtigt komme på igen og fortsætte, hvor de slap 
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Gildbroskolen 

(både tid og sted) 

 Når det sker, er det nettet, der er problemet, ikke 

udbyderne, ledelsen er opmærksomme på problemet 

og kontakter Mads Larsen, hvis det vurderes, at det 

er nødvendigt 

- Ansættelsessamtaler til barselsstillingen på onsdag d.18.12.19 kl 15.00-

17.30 (vi har fået 19 ansøgninger til stillingen). 

- Der er flere ansøgere til skolelederstillingen i 2. omgang - flere har været 

på besøg på skolen.  

Elevrepræsentanter 

-Gildbro har talent var en stor succes! 

Medarbejderrepræsentanter 

-Intet at tilføje 

Øvrige 

- Intet at tilføje 

66/2019   

Punkter til næste møde den 29/01 

- Visionsarbejdet – (løbende) 

- Lukkedage 

- AULA-strategi 

- Princip for elever der ikke trives i skolen og dermed ikke udnytter deres 

potentialer og kompetencer – Nyt princip skal udarbejdes  

- Budget – regnskab 2019 

- Retningslinjer for håndtering af elevfravær i Ishøj kommune 

67/2019 DB 10 
Evt. 

- Retningslinjer for håndtering af elevfravær i Ishøj Kommune 

- Møde i BUU d.20.01.20 kl 17 – deltagelse ved Ronnie og LS 

68/2019 O 5 Det lukkede punkt 

 

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

Referent: LS  

SB møder 2019/20: 29/1, 26/2, 25/3, 15/4, 13/5 & 10/6

 


