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Gildbroskolen 

Dagsorden 

Skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 20/11 2019 

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) 

Tina M. Møller (TM) 

Thomas Baldus (TH) 

Lykke D. Sørensen (LS) 

 

Fraværende:  
Afbud: TM 

 

Pkt. Form Tid Indhold 

52/2019 DB 15 

Krise/sorg- handleplan 

Hvilke værktøjer/midler/processer har skolen for at rumme børn i krise? Det 

kan være ifm. forældres sygdom/død, efter overgreb, ulykker eller andre si-

tuationer der påvirker børnene i længere tid (efter ønske fra Anna) 

Forældre kan altid henvende sig til ledelsen, så der kan laves en individuel af-

tale/plan for eleven i form af støtte i kriser eller sorg. Børnene kan få særlige 

aftaler med kontoret, ledelsen eller en lærer/pædagog. 

I den nuværende sorgplan er der kun beskrevet noget om dødsfald, men efter-

spørgslen går på andre kriser. I PPR er der en krisepsykolog som skolen kan 

kontakte samt Straxen, som består af fire familierådgivere og en sundhedsple-

jerske, der fysisk er placeret på rådhuset, dem kan ledelsen kontakte for spar-

ring i kriser eller udenfor skoletid. Ishøjgård har også mulighed for at tilbyde 

forløb. Ledelsen redigerer sorgplanen, så den også indeholder overordnede til-

tag i andre krise-situationer og får den efterfølgende godkendt af SB 

53/2019 DB 35 

Nye regler om fravær fra undervisningen i folkeskolen til alle kommuner 

og folkeskoler 

Hvordan sikrer vi os på Gildbroskolen at ingen familier bliver frataget bør-

nepenge fra 2020 pga. fejl i fraværsregistrering? Se artikel fra skoleliv:  

Skoleledere og forældre advarer: Fejl i opgørelse af fravær vil koste forældre 

børnechecken (efter ønske fra Anna) 

Fra 1/1 2020 gælder de nye regler i Ishøj. Før jul kommer der en præcis be-

skrivelse af proceduren ved for højt fravær.  

Skolen og forældrene vil have tæt dialog om bekymrende fravær og der vil 

komme en oplysning til forældrene, når der er registreret 10% ulovligt fravær. 

Dette er tænkt som ”advarsel” før et eventuelt træk i børne- ungeydelsen - et 

sådan træk skal i sidste ende, efter høring hos forældrene, godkendes i BU. 

54/2019 O 5 

Kontaktforældremøde 

Opdatering fra møde 10/10.19 

Der var stort fremmøde – én kontaktforælder fra hver klasse (stor succes). 

Sygdom: der var generelt ønske om, at vi lytter til børnene, forældrene siger: 

når børnene siger de er syge, er de som udgangspunkt syge. I udskolingen, 

hvis en elev er syg og vil hjem, skal lærerne registrere en elev som syg og 

sende sms besked til forældrene med det samme. 

 

https://skoleliv.dk/nyheder/art7470012/Fejl-i-opg%C3%B8relse-af-frav%C3%A6r-vil-koste-for%C3%A6ldre-b%C3%B8rnechecken
https://skoleliv.dk/nyheder/art7470012/Fejl-i-opg%C3%B8relse-af-frav%C3%A6r-vil-koste-for%C3%A6ldre-b%C3%B8rnechecken


 
 

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

Gildbroskolen 

AULA: Forældrene ønsker information én gang om ugen. Lige nu afventer vi, 

hvad behovet for information er. Vi kan afholde kurser, hvis der er behov. 

Aula-udvalget mødes og starter arbejdet med at udforme en politik. 

55/2019 O 10 

Økonomi – status 

Økonomien ser god ud lige nu. Sidste år på denne tid havde vi minus 600 tu-

sind, lige nu har vi minus 277.000. Det ser bedre ud end forventet. 

56/2019 B 15 
Status på princip for kommunikation mellem skole og hjem – AULA  

Aula udvalget skal mødes og lave en politik. 

57/2019 O 20 

Meddelelser fra 

Formanden 

-Jilali og og Ronni har været på Skole og Forældres årsmøde. Maria Ak-

selvoll holdt et godt oplæg om kommunikation på aula.  

-Ved sidste kommunale dialogmøde har Ronnie lavet et netværk med 

SBformænd.  

-Kulturskolen vil gerne høre nye forslag fra SB, hvis vi har nogle. Hertil 

nævner Anna, at Medioasen på ungdomsskolen også tager elever fra 

mellemtrinnet, det var vi ikke opmærksom på. Det bør vi orientere al-

le eleverne om så de kan gøre brug at tilbuddet 

Skole - og SFO ledelsen 

- AULA er i fuld gang – vi øver os, men er godt med 

- Status på skolelederstillingen: stillingen er genopslået med ansættelse 1. 

marts 

- Problematikken omkring parkeringspladsen – skriv er afsendt til SP  

- Dialogmøder i 2020 for skolebestyrelser: onsdag den 15. april og tirsdag 

den 29. september – begge dage fra kl. 17.00 – 19.00. 

- Budget 2020 er vedtaget – alt hvad SB udtalte sig om i høringssvaret, er 

imødekommet (med undtagelse af sammenlægningen af Vejlebro og 

Gildbro aftenklub – besparelsen blev dog halveret). Vi ved mere om 

udmøntningen heraf ved næste SB-møde  

- Arbejdstilsynet har i dag været på uanmeldt besøg – vi får et enkelt på-

bud ang alarm på udsugning i kantinen, madkundskab og sløjd. LS 

har siden fået oplyst, at det er gældende for mange skoler i øjeblikket 

Elevrepræsentanter 

- Audition til ”Gildbroskoen har talent” ruller af stablen på fredag. Der er  

mange tilmeldte, især indskoling og mellemtrin.  

- Der kommer udendørs bordtennisbord og træningsfaciliteter for enden af 

udskolingen samt et indendørs bordtennisbord i mellemtrinnet. 

 

Medarbejderrepræsentanter 

- Luciaoptog d.11.12. på SFO 
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Øvrige 

- Bayram og BU har været på besøg på en skole i Svendborg, som er 

idrætsskole. De vil gerne afprøve det i Ishøj 

49/2019 DB 5 

Punkter til næste møde den 2/10 eller kommende møde 

- Visionsarbejdet – (løbende) 

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

potentialer og kompetencer – Nyt princip skal udarbejdes  

- Sorghandleplan 

- Økonomi 

- Aula strategi (Januar) 

50/2019 DB 10 

Evt. 

-Jilali har talt med elever og forældre, der har oplevet, at når der laves test på 

skolen, så går programmet ned eller nettet virker ikke. Jens-David har også 

oplevet det i Alinia. Måske giver det vores elever dårligere resultater? Bør 

skolen stille højere krav til leverandørerne? Dette drøftes i PU 

51/2019 O 5 
Det lukkede punkt 

- Overblik over orlov og opsigelser (ikke til referat) 

 

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

Referent: TB 

SB møder 2019/20: 11/12, 29/1, 26/2, 25/3, 15/4, 20/5, 10/6

 


