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Gildbroskolen 

Dagsorden 
Skolebestyrelsesmøde 
Mandag d. 29/11 2021 
kl. 18:00 – 19:00 
Lokale: Personalerum 

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

Ginnie Hansen 

Mette Byriel 

Bayram Yüksel (BY) 
Leif Herskind (LEH) 
Pia Fohlmann (PH) 
René Aistrup (RA) 
Tina M. Møller (TM) 
 
 

 

Fraværende: Anna Jepsen, Sim Sila Tolutemir 
Afbud: Leif Herskind, Poul-Frederik 
Referent: TM 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

58/2021 B 
5 

min. 
Godkendelse af referat 
Referatet fra seneste møde godkendes 

59/2021 O 
15 

min. 

Meddelelser fra 

- Formanden 
Ronnie har ikke været afsted på landsmødet – men Jilali deltog. Der var 
ikke mange deltagere, men stadig meget interessant. Jilali sender refera-
tet ud til skolebestyrelsesmedlemmerne. 
 
- Skole - og SFO-ledelsen 
Der var klippe/klistredag fredag d. 26. november – en virkelig god og 
hyggelig dag. 
Corona: Fortsat skærpede anbefalinger – hvis vi får nye ting vi skal rette 
os efter, bliver det meldt ud. Vi bestræber os på, at alle er klasseopdelt. 
Der bliver tilbudt screeningstest 2 gange om ugen – det kan være svært 
at få til at gå op. Vi opfordrer til at aflyse sociale arrangementer i klasser-
ne. Pr. 1. december skal kommunalt ansatte vise coronapas – det skal vi 
her på skolen finde ud af at organisere på en hensigtsmæssig måde. 
SFO´en lukker kl. 15 d. 17. december pga. fagligt/trivsel arrangement. 
Der er nødåbnet for dem der måtte have brug for det. SFO´en har lukket 
mellem jul og nytår. 
 
- Elevrepræsentanter 
Velkommen til Ahmed, som er formand for både vores elevråd men også 
for IFE(Ishøj Fælles elevråd) Sidste møde i fælleselevrådet har været af-
lyst pga corona.  
 
- Medarbejderrepræsentanter 
Intet 
 
- Øvrige 
Det er Bayrams sidste møde – tak for tiden på Gildbroskolen. 
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60/2021 O 
10 

min. 

Brugertilfredshedsundersøgelse 
Behandling af brugertilfredshedsundersøgelsens væsentligste pointer 
 
Der er en generel tilfredshed for skoler og SFO´er i Ishøj kommune. Gild-
broskolen ligger lidt over kommunegennemsnittet.  
Ledelsens indstilling til skolebestyrelsen er at tage undersøgelsen til ef-
terretning og derudover ikke gøre yderligere på nuværende tidspunkt. 
Den giver ikke et entydigt billede af situationen på skolen. Der vil frem-
adrettet være brug for at undersøgelsen er mere ”praksisnær” end det er 
nu. Den kan fx bruges sammen med den nationale trivselsmåling.  

61/2021 B 
5 

min. 

Medborgerforum 
Indstilling af kandidater til medborgerforum (se bilag) 
 
Kommunalbestyrelsen udpeger blandt de indstillede. Er der en forælder 
der efterfølgende ønsker at sidde i dette forum, kan man inden d. 5. de-
cember henvende sig til René som vil melde dette videre til rette ved-
kommende 
 

62/2021 B 
5 

min. 

Ansættelsesudvalg 

Afklaring om SBs repræsentation i ansættelsesudvalg 

 

Der skal ansættes en ny viceskoleleder med ansættelse pr. 1. marts. I denne 

forbindelse skal der vælges en forælder der kan deltage i dette arbejde.  

Ronnie er valgt til dette. 

 

63/2021 O 
10 

min. 

Orientering om… 
- Økonomi – der er et mindre forbrug på skolen. Skolen aktiverer in-

vesteringsplanen, og forskellige fag har fået mulighed for at ind-
købe ekstra undervisningsmaterialer. Forventer at kunne præ-
sentere regnskabsafslutning ved mødet i januar, med forbehold 

- Personale – der skal ansættes en ny viceskoleleder. Lykke kommer 
tilbage i en anden funktion efter sommerferien. KL er stoppet 

- Sygefravær – der er to langtidssygemeldte medarbejdere, som ledel-
sen er i dialog med og den ene er på vej tilbage i arbejde 

 

64/2021 O 
5 

min. 

Punkter til kommende møder: 

Visionsarbejdet – (løbende) 

Den nationale trivselsmåling 

Kontaktforældremøde 

65/2021 O 
5 

min. 
Evt: 

 

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

Møderække 2021/2022:  29.11, 25.01, 02.03, 07.04, 09.05, 14.06

 


