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Gildbroskolen 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 17/12 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) 
Pia Fohlmann (PH) 
René Aistrup (RA) 
Tina M. Møller (TM) 
Lykke D. Sørensen (LS) 

 

Fraværende: 
Afbud: Anna, Sim, Bayram og Tina 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

40/2020 O  

Corona 
Status på situation 

- Vi orienterer løbende fra skolens side – status lægges både på Aula 
og skolens hjemmeside 

- Siden september har vi haft to perioder med flere smittetilfælde og 
flere hjemsendte klasser 

- Der er uddelt mundbind til alle elever over 12 år samt personale – 
dette lille event blev dækket af flere medier 

- Fra på mandag er alle almenklasser hjemsendt til fjernundervisning 
- Specialklasserne modtager fortsat undervisning på skolen – også i 

næste uge 
- Børn af forældre som varetager kritiske funktioner og særligt udsat-

te og sårbare børn tilbydes nødpasning i næste uge (mandag og 
tirsdag på skolen og SFOen – onsdag kun på SFOen) 

- En forældrerepræsentant spørger til skole/hjemsamtaler og elevplaner. 

Skole/hjemsamtaler er for nogen afholdt, for andre udskudt. Elevpla-

ner ligger på Meebook, men skolen, PU, har fokus på arbejdet med 

elevplaner; hvordan vi bedst muligt bruger dem konstruktivt 
- En forældrerepræsentant spørger, hvem der orienterer skolen, hvis en 

elev eller forældre testes positiv. Det gør den enkelte familie, derefter 

kan vi handle 

41/2020 DB  
Aula-strategi 
Afklaring af det videre forløb og fremtidige arbejde 

- Punktet udskydes til næste gang, hvor Anna forhåbentlig er tilbage 

42/2020 O  

Sammenlægning af aftenklubber - status 

Orientering om situationen 

- Processen er sat på stand by pga. corona – klubberne/personalet/børnene 

må ikke blandes 

43/2020 OD  

Afdelings- og ledelsesorganisering 

Præsentation af fremtidig organisering 

- Thomas Baldus er stoppet pr 31.11.20 

- I nærmeste fremtid blive vi færre elever og klasser i og med, at special-

klasserne udfases 

- Ovenstående har medført, at vi bliver en leder og en afdeling mindre, 
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fremover har vi indskoling og udskoling 

44/2020 O  

Økonomi - status 

Orientering om skolens økonomi 

- Vi forventer at gå i ca. 0 ved udgangen af året 

- Der er over året oparbejdet et mindre-forbrug, det har betydet, at vi har 

kunnet investere i møbler til klasser og afdelinger samt AV-udstyr til 

Multisalen. I det kommende år vil skolen have fokus på opgradering 

af internettet samt øvrige større investeringer. 

45/2020 O  

Meddelelser fra 

Formanden 

- Der har været afholdt virtuelt landsmøde for Skole og Forældre – 
Ronnie og Jilali har deltaget (163 deltagere i alt) 

Skole - og SFO ledelsen 

- Processen med ombygning af HDS-lokale er fortsat i gang 

- Der er kommet gå-sti og mere lys på p-pladsen 

- Vi har fortsat mange biler på p-pladsen om morgen – vi arbejder på 
sagen og skal koordinere skiltning med politiet 

- Stor tilstrømning til skolen for tiden – både internt fra Ishøj og til-
flyttere 

Elevrepræsentanter 

- Ingen repræsentanter til stede 

Medarbejderrepræsentanter 

- Intet at tilføje 

Øvrige 

- Ingen repræsentanter til stede 

46/2020 O  

Punkter til kommende møder: 

Elever der ikke trives (LS) 
- Punktet udgår og bliver en del af den nye talentstrategi 

Visionsarbejdet – (løbende) 

Revidering af ”Princip for mobiltelefoner og lign.” 

Revidering af ”Princip for understøttende undervisning” 

Gennemgang af principper 

Omfanget af vikardækning – efter henvendelse fra en forælder til SB 

47/2020 O  

Evt: 

- Internat med SB – ledelsen undersøger, når det igen er muligt 

- Ronnie tilkendegiver, at han synes, at vi, så vidt muligt, skal afholde 

møder i fremtiden – helst ved fysisk fremmøde, alternativt virtuelt 

48/2020 O  Det lukkede punkt 
 

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

Referent: LS 
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SB møder 2020/21: d.25.01, d.16.03, d.26.05 og d.17.06

 


