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Gildbroskolen 

Dagsorden 
Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 8/12 2022 
kl. 18:00 – 19:00 
Lokale: A20-21 

Mødedeltagere: 
Lars Peters 
Jilali Daf 
Anna Danhøj 
Ginnie Hansen  
Mette Byriel 
Catharina Hjelmfort  
Kasper Bjerring (B&U) 
Jason Kweku Bawuah Nti-

Bonsu (elevråd) 

Emre Ënes Özturk 

(elevråd) 

Tina Bjørnskov (TO) 
Pia Fohlmann (PH) 
René Aistrup (RA) 
Line Kejser Birk (LK) 
Janne Kiilerich (JK) 
 
 

 

Fraværende: Jason, emre 
Afbud: Kasper, Ginnie og Catharina 
Referent: LK 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

1 B 
5 

min. 
Godkendelse af referat 
Referat godkendt 

2 O 
20 

min. 

Meddelelser fra 

- Formanden 
Jilali deltager i Ishøj skoleforum  

Der har været et brainstormmøde om emner til Kontaktforældremøde.  

Der arbejdes på tillæg til nyhedsbrevet fra SB 

Der arbejdes på dato for sb internat  

 
- Skole- & SFO-ledelsen 
Der har været afholdt jule klippe-klisterdag i afd. 1 

I afdeling 2. har der været afholdt julesamling med æbleskiver og musisk 

indslag fra valghold 8. Kl. musik. 

Fransk hold på 5. Årgang fransk er konverteret til tysk grundet opsigelse. 

Skolen har fået tilsagn til at 9C autismegruppe klassen fortsætter på 

Gildbro i kommende skoleår.  

SFO der er blevet investeret i nye møbler og poolbord 

Ishøj aftenklub åbner 1. Januar på Gildbro 

 
- Elevrepræsentanter 
Ikke tilstede 
 
- Medarbejderrepræsentanter 
Medarbejderne finder stor glæde med at komme ind i rutiner og traditioner 

igen efter at der har været lukket sidste år efter corona.  

 

Opfordre til eleverne og medarbejderne varmt tøj, da det er koldt på skolen. 

 
 
- B&U-repræsentant 
Ikke tilstede 
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Gildbroskolen 

3 B 
10 

min. 

Princip for aflevering og afhentning af børn  

Orientering om arbejdsgruppens arbejde samt efterfølgende drøftelse 

 

Der arbejdes på at lave et tydeligt markeret ”mødested” hvor man kan 

mødes med dine børn efter skoletid eller sige farvel til sine børn. 

Herunder det optimale sted, afmærkning samt økonomi mv.. 

Der søges info hos teknik service og Vej og park. 

Vi skal være opmærksomme på særlig elever og elevgrupper ift aflevering 

og afhentning. 

Ved kommende møde fremlægges status på processen. 

 

4. O 
10 

min. 

Årsmøde i Skole & Forældre 

Jilali og Catharina har været afsted på Skole og forældres årlige konference 

Der var fokus på;  

Forældres roller og ansvar 

Børns fællesskaber 

Fra karakterræs til faglig udvikling/venskaber. 

 

5. O 
10 

min. 

Orientering om… 
Økonomi  

- mindre forbrug. Vi ser på vores investeringsplan. 

Der har været afholdt møde med personalet hvor der blev påpeget at der 

var skærme som skulle udskiftes, hvilket vi har brugt penge på. 

 

Personale 

Ansat en pædagog i midlertidig ansættelse grundet sygdom. 

Der er ansat en ny fransklærer 

En lærer går på pension 31.12. 

Pædagogstillinger til sfo opslået, ingen ansat.  

 

Sygefravær 

Lidt ekstra pt. Nogle af kortere karakter.  

Omhandlende er at alle personalegrupper hvori der har været langtidssyge, 

er igang med et tilbagevendingsplans forløb 

 

 O 
5 

min. 

Punkter til kommende møder: 
 

Godkendelse af Princip for afhentning og aflevering.   

Årshjul – opdatering af punkter. 

Doole SB internat -  

 

 

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

Møderække 2022/2023:  13/9, 9/11, 8/12, 16/1, 14/3, 26/4, 25/5, 8/6 

 

Mødet afsluttes med spisning fra kl. 19:00 – 20:00.

 


