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Gildbroskolen 

Dagsorden 
Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag d. 26/5 2021 
kl. 18:00 – 20:30 
Lokale: P rum 

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) 
Pia Fohlmann (PH) 
René Aistrup (RA) 
Tina M. Møller (TM) 
 

 

Fraværende: Anna Jepsen, elevrepræsentanter 
Afbud: Leif Herskind, Pia Fohlmann, 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

16/2021 B 
5 
min 

Godkendelse af referat 
Referatet fra seneste møde godkendes 
 
Godkendt 

17/2021 O 
15 
min 

Ledelsesteam i det kommende skoleår 
Orientering om sammensætning af ledelsesteamet i skoleårets første 
halvår, jf. Lykkes orlov. 
 
Lykke er gået på orlov resten af året – med mulighed for at det bliver for-
længet med 2 måneder. Vi er gået fra at have været 4 ledere til kun at væ-
re 2, hvilket selvfølgelig kan mærkes.  I første halvdel af kommende sko-
leår har vi konstitueret Lonni Carlsen som afdelingsleder af ”udskolin-
gen”  

18/2021 O 
15 
min 

Afdelings- og ledelsesorganisering 

Orientering om det videre forløb og status på processen 

 

Vi arbejder stadig videre med den nye afdelingsorganisering 

19/2021 O 
15 
min 

Økonomi - status 

Orientering om skolens økonomi, herunder status på videreførselssag 

 

René orienterede om status på økonomi 

René er i dialog med vores afdeling om at kunne trække bedre økonomirap-

porter som i fremtiden vil give mere mening at fremlægge skolebestyrelsen. 

20/2021 DB 
20 
min 

Præsentation af ”Princip for mobiltelefoner og lign.” 

Revidering af princip 

 

Orientering om hvor arbejdsgruppen er i processen 

21/2021 O 
20 
min 

Omfanget af vikardækning 

Ledelsen orienterer om omfanget af og arbejdet med vikardækning 

 

René orienterede om omfanget af vikardækning og om hvordan vikardæknin-

gen på sigt kan minimeres 

22/2021 B 
10 
min 

Ansættelsesudvalg 

Skolen skal ansætte en ny skolesekretær og der skal nedsættes et ansættelses-
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Gildbroskolen 

udvalg 

 

Marianne går på pension efter sommerferien og der skal ansættes en ny. 

Er der mon en fra skolebestyrelsen der kan deltage? Sim deltager 

23/2021 O 
20 
min 

Meddelelser fra 

- Formanden 

Der er kommet invitation til Skole Forældre landsmøde i Nyborg d. 19. og 
20. november 2021– denne gang med fysisk fremmøde. Gildbroskolen 
kan stille med 2 repræsentanter. Hvem ønsker at deltage?  

 
- Skole - og SFO ledelsen 

Corona – alle er tilbage, hvilket er dejligt. Vi skal stadig følge særlige ret-
ningslinjer.  Der er sidste skoledag for 9. klasserne d. 21. juni og som det 
ser ud nu kan afholdes med særlige omstændigheder. Pt. er der en særlig 
coronavariant som er i omløb pt. gør at der er særlige retningslinjer man 
skal følge. Vi følger op på tingene hele tiden og forholder os til det. Der er 
i øjeblikket muligt at elever (over 12 år og med forældretilladelse) og 
personale at blive testet 2-3 gange om ugen. 

Der er indkøbt nye skolemøbler, møbler til fællesområderne og møbler 
til personalerummet. 

Skolen er midt i fagfordeling – som forhåbentlig snart er færdig. 

Merete går på pension med udgangen af juni – der kommer til at være 
pensionsreception d. 18.  juni – mere information kommer 

 
- Elevrepræsentanter 

 
- Medarbejderrepræsentanter 

 
- Øvrige 

Familieklasserne – der kommer evt. til at ske en besparelse på dette om-
råde.  
 
Næste års budget – der skal spares 20 millioner 

Der vil fremover blive indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde, hvis man 
er 50 fra det testkoorigeret incidenttal 

24/2021 O 
5 
min 

Punkter til kommende møder: 

Visionsarbejdet – (løbende) 

Den nationale trivselsmåling 

Gennemgang af principper 

Mobiltelefonprincip  

Møderække for kommende skoleår 
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25/2021 O 
10 
min 

Evt: 

Ronnie stillede det forslag at tage punktet meddelelser tidligere på dagsorde-

nen – så elevrepræsentanterne ikke behøver at blive til hele mødet 

Jilali – spørger ind til regeringens løft af folkeskolen – René forklarede hvor-

dan det hang sammen. 

Ronnie efterlyste at en orientering sygefravær kom på som et fast punkt på 

dagsordenen 

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

Referent: TM 

SB møder 2020/21:  d.17.06

 


