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Gildbroskolen 

Dagsorden 
Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 17/6 2021 
kl. 18:00 – 19:00 
Lokale: Personalerum 

Mødedeltagere: 
Ronnie Efland (RE) 
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: Mathiasen Mathiasen, Amena Hussain, Pia Fohlmann og de 2 elevrepræsentanter 
Afbud: Bayram Yüksel, Leif Herskind, Lars Peters, Sim Sila Tolutemur 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

26/2021 B 
5 
min 

Godkendelse af referat 
 
Referatet fra seneste møde blev godkendt 
 

27/2021 O 15 

Meddelelser fra 

- Formanden 
Ingen 
 
- Skole - og SFO ledelsen 
Der er kommet lempelser mht. coronarestriktioner, men vi kører videre 
resten af skoleåret som det hidtil har været. 
Hver klasse og SFO/Aprilbørn har fået ”coronapenge” til at brug til trivsel 
i klasserne  
Fagfordelingen er slut og vi samler op og gør klar til næste skoleår 
Afgangsprøverne er slut – mange har klaret sig rigtig godt og for andre 
har det været svært. 
Husk! Merete holder afskedsreception fredag d. 17. juni kl. 11.30-13 i 
Multisalen – Ronnie vil deltage. 
 
- Elevrepræsentanter 
Ingen 
 
- Medarbejderrepræsentanter 
Ingen 
 
- Øvrige 
Ingen 
 

28/2021 B 
5 
min 

Møderække for det kommende skoleår 
Afklaring af møderække for det kommende skoleår 
 
René har undersøgt hvor mange møder skolebestyrelsen skal holde. Vi 
aftaler, at der bliver fremlagt et forslag til en møderække til det første 
møde i det nye skoleår og dette møde bliver afholdt d. 24. august. 



 
 

 
Gildbroskolen  Gildbrovej 39  2635 Ishøj  Telefon 43 57 19 30  Fax 43 57 19 69  www.gildbroskolen.dk  
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29/2021 O 
5 
min 

Afdelings- og ledelsesorganisering 

Orientering om det videre forløb og status på processen 

 

Der har været afholdt flere møder i de 2 nye afdelinger. Der kommer i det 

kommende skoleår til at være 2 afdelingskoordinatorer i hver afdeling og 1 

fra SFO. 

 

30/2021 DB 
10 
min 

Gennemgang af principper 

Planlægning af revidering af principper i det kommende skoleår 

 

Hvilke principper og vi og hvilke principper skal skolen have. 

Vi laver en fordeling af principper og reviderer dem til møderne (2 hvert mø-

de) i det kommende skoleår. 

 

31/2021 O 
15 
min. 

Orientering om… 
- Økonomi 

Familieklassen er blevet nedlagt inden den startede – det har en 
økonomisk konsekvens og andre bevillinger er blevet reduceret. 
Skal skolebestyrelsen på internat i kommende skoleår for at ar-
bejde med principper? 

- Personale 
Der har været samtaler til sekretærstillingen og udvalget har pe-
get på en som vi har tilbudt stillingen. 
Der er kommet en opsigelse fra en lærer – vi arbejder på en løs-
ning. 

- Sygefravær 
Orientering om den nuværende situation 

 

32/2021 O 
5 
min 

Punkter til kommende møder: 

Visionsarbejdet – (løbende) – opsummere det arbejde der rent faktisk er 

kommet ud af visionsarbejdet. 

Den nationale trivselsmåling - gennemgang 

Principper 

Mødedatoer 

 

25/2021 O 
5 
min 

Evt: 

En tanke der skal overvejes – skal vi i fremtiden indkalde over aula. 

 

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

Referent: TM 

 


