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Gildbroskolen 

Dagsorden 

Skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 29/01 2020 

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: Anna, Sim, Jilali, Amena, Bayram og Tina 

 

Pkt. Form Tid Indhold 

01/2020 DB 5 
Lukkedage 

- Lukkedagene er godkendt uden kommentarer. 

02/2020 O 10 

Budget – regnskab 2019 

- Sidste års underskud på 600.000 kr er nedbragt til et underskud på knap 

74.000 kr. Der er flere årsager hertil bla. mindre vikardækning, færre 

opsigelser der trækker feriepenge samt refusioner udbetalt til tiden. 

Skolebestyrelsen er begejstrede for udviklingen 

03/2020 O 10 

Sammenlægning af Gildbro og Vejlebros aftenklub  
- De to aftenklubber skal lægges sammen og skal fysisk ligge på Gildbro 

SFO. Der skal spares 100.000 kr på budgettet til sammen for de to af-

tenklubber. En proces er igangsat hvor brugere, medarbejdere og le-

delse er i dialog om fremtidens SFO3.  

04/2020 DB 30 

Kvalitetsrapport  

- I kommunens kvalitetsrapport bliver Gildbroskolen fremhævet flere 

gange med gode resultater. Karaktererne i dansk og matematik er hæ-

vet, mens færre elever får under 02. Især drenge med anden etnisk 

herkomst end dansk er løftet meget. Fraværet er faldet fra 8,9% til 

6,8%, hvilket er et yderst tilfredsstillende resultat. 

- Skolebestyrelsen har skrevet et høringssvar 

05/2020 DB 20 
 Høring om organisering af indsatsen for ordblinde elever 

- Der er mange interessante tanker i det nye udspil 

- Skolebestyrelsen udfærdiger et høringssvar. 

06/2020 O 20 

Meddelelser fra 

Formanden: 

- Ronnie har været i kontakt med skolebestyrelsesformanden fra Vej-

lebroskolen, som fortæller, at de også oplever problemer med internet-

tet især ved prøver. Hun er i kontakt med IT-afdelingen på Rådhuset 

Skole - og SFO ledelsen 

- Status på skolelederstillingen: René Aistrup er ansat med opstart pr 01. 

marts 2020 
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- Status på de nye regler om fraværsregistrering: skolen har sendt tre ”ad-

varselsbreve” til forældre til elever med 10% ulovligt fravær, og to 

underretninger ang. 15% fravær jævnfør kommunens retningslinjer. 

Ledelsen oplever en stigende dialog med forældre, som ønsker deres 

børn fritaget fra undervisning udenfor skolernes ferie. Skolebestyrel-

sen bakker op om, at det tages bogstaveligt, når der i forældrebrevet 

fra børne- og undervisningsministeriet bla. står, at ”skolens leder skal 

være tilbageholdende med at give tilladelse til ekstraordinær frihed.” 

Elevrepræsentanter 

- Jens David er med i skolebalsudvalget – hvor der arbejdes på højtryk 

- Jens fortæller om kommunens klimadage, som løber af stablen til foråret 

Medarbejderrepræsentanter 

Øvrige 

07/2020  5 

Punkter til næste møde den 26/02-20 

- Visionsarbejdet – (løbende) 

- Trivselsrapport 

- AULA-strategi 

- Skofri eller ikke skofri (i udskolingen) – skolebestyrelsens overvejelser  

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

potentialer og kompetencer – Nyt princip skal udarbejdes  

08/2020 DB 10 
Evt. 

 

09/2020 O 10 Det lukkede punkt 

 

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

Referent: LS  

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

 


