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Gildbroskolen 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 
Mandag d. 9/5 2022 
kl. 18:00 – 20:30 
Lokale: Personalerum 

Mødedeltagere: 
Ronnie Efland  
Sim Sila Tolutemur  
Lars Peters  
Jilali Daf  
Amena Hussain  
Anna Danhøj  
Ginnie Hansen 
 

Mette Byriel 

Kasper Bjerring 

Ahmad Atiqa 

Poul-Frederik Olabode 

Leif Herskind (LEH) 
Pia Fohlmann (PH) 
René Aistrup (RA) 
Line Kejser Birk (LK) 
 
 

 

Fraværende/Afbud: Ginnie Hansen, Amena Hussain, Sim Sila Tolutemur, Ahmad Atiqa 

Poul-Frederik Olabode, Lars Peters  
  
Referent: LK 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

1 B 
5 

min. 

Godkendelse af referat 
Referatet fra seneste møde godkendes 
 
Godkendt 

2 O 
20 

min. 

Meddelelser fra 

- Formanden 
intet 
- Skole - og SFO-ledelsen 

•3 Ukrainske elever er begyndt i denne uge. 
•Byrådet har fået henvendelse medarbejdere der ryger. Skolen 

forholdt sig til dette. Det er håndværkere som ryger i området. 
•Der er forældre der sætter elever af på Tranebakken, der er skiltet 

for forbud mod stop og aflæsning. Der sendes en forældre 
besked ud. 

• Støjgener kan forekomme for undervisning og sfo.  
•Kulturskolen 5 og 6. årgang forudsætningsløs musik. Motivation 

for at elever har lyst til at arbejde musik.  
•4. årgang har et hus-kunstner projekt. Teater sidste på skoleåret. 
•Aprilbørn(før-skolebørn) er begyndt. Forandring delt gruppe, 

skiftes til at være på Bredekærgaard. For at eleverne lærer 
skolen bedre at kende og lave en tryg overgang. 
Klassedannelsen sker først senere når man har lært dem at 
kende.  

•I gang med fagfordeling. Fokus er stabilitet og kvalitet. 
•Ændring af lektionstiden kommunikeres ud til forældrene op til 

sommerferien. 
 
- Elevrepræsentanter 
Intet 
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- Medarbejderrepræsentanter 

•Personale til SB er valgt Pia og Tina 
 

-Øvrige 
Ønsker om at der ift matematik uden hjælpemidler også øves digitalt 
da testen er digital inde eksamen. 
 
Vi tager ikke anderledes imod ukrainske børn end andre i 
modtagerklasserne. 
 
Orientering fra politisk. 
Fælles elevråd med repræsentation fra Gildbro har været på besøg hos 
Kasper. Positiv oplevelse. 
 
Opstart af diskussion af nedsættelse af max antal elever ved dannelse 
af 0.klasser hvor kommunen har et Max. På 25 ved dannelsen.  
Opmærksomhed på et nationale klasseloft overvejes at nedsætte til 26 
fra 28 elever. Se på kommunes hjemmeside. 
 

3 B 
15 

min. 

Princip for grundskema og fleksibelt skema 
Behandling/revidering af princip 
 
Grundet ændring af skoledagen ved kommende skoleår, tages dette 
princip for at se om det skal justeres. 
 
Ændring - se bilag. 
 

4 B 
15 

min. 

Princip for vikardækning 
Behandling/revidering af princip 
 
Politisk fokusområde. Vi gennemgår for at se om princippet skal 
justeres. 
 
Ikke en prioriterede rækkefølge og skal derfor stå med punkter. 
 
Ændringer – se bilag. 
 
Behandles endeligt ved næste møde. 
 

5 O 
10 

min. 

Opfølgning på kontaktforældremøde 

Tilbagemelding fra arbejdsgruppen som blev holdt for 1,5 måned siden. 

 

Anne har formuleret udkast til opfølgning som sendes til alle 

kontaktforældre. 

Evt. indkalde til et mindre møde omkring diagnose elever da dette fylder 

både for forældre. 
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Bruge dette til at styrke inklusionen på skolen. 

  

6 O 
10 

min. 

Status på valg til skolebestyrelsen 

Orientering om valget 

 

Der har været valg. 6 kandidater har stillet op. Alle er valgt. 

Man må være op til 7 + suppleanter. Suppleanter må gerne deltage men 

uden at kunne stemme. 

 

Der er konstitueringsmøde den 8. juni kl. 17-18. 

 

6 O 
20 

min. 

Orientering om… 
- Økonomi 

Fin økonomi. Prognose viser et lille mindre forbrug. 
- Personale 

intet 
- Sygefravær 

Langtidssygemeldt er nu ved at være tilbage.  
 

7 O 
5 

min. 

Punkter til kommende møder: 

•Skolens arbejde med den nationale trivselsmåling 

•Revidering af princip for ordensregler 

•Årshjul ift revidering af principper 

•Forsat arbejde med kontaktforældre dialogen 

 

8 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

 


