
 
 

 
Gildbroskolen  Gildbrovej 39  2635 Ishøj  Telefon 43 57 19 30  Fax 43 57 19 69  www.gildbroskolen.dk  

Gildbroskolen 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 25/1 2021 
kl. 18:00 – 20:30 
Lokale: Afholdes virtuelt 

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: Sim og Amena 
Afbud: Mathias 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

1/2021 O 
45 
min 

Corona 
RA orienterede om status for skolens håndtering af situation omkring co-
rona, bl.a. følgende: 

- Der sendes informationsbreve ud til forældre og elever min. én gang 
om ugen for nuværende, som fremgår af Aula samt skolens 
hjemmeside 

- Informationsbrevene indeholder information om skolens overord-
nede ramme for fjernundervisning, nødpasning, håndtering af co-
ronarestriktioner, etc. 

- I informationsbrevene kan man bl.a. læse, at fjernundervisningen 
tilrettelægges i det enkelte klasseteam, som det er tilfældet ved en 
almindelig dag på skolen, der undervises med udgangspunkt i fa-
gene fra skemaet i det omfang det er muligt og elementer fra alle 
fag integreres så vidt muligt i klassens ugentlige aktiviteter 

- Skolen orienterede om, at man som forældre altid er velkommen til 
at kontakte skolen (lærerne eller ledelsen) ved tvivlsspørgsmål 

 
Skolen modtog følgende tilbagemeldinger:  

- Et ønske om ensartethed omkring hvor klassen ”mødes” og giver op-
lysninger generelt – meet, Aula, Meebook eller andet (elever og 
forældre kan i enkelte klasser have svært ved at navigere) 

- Ved sygdom blandt personalet skal forældre og elever have besked 
om, hvilken løsning der er fundet – vikar, arbejde selv eller ”fri” 

 

2/2021 DB 
10 
min 

Aula-strategi 
- Afklaring af det videre forløb og fremtidige arbejde: 
- Udvalget arbejdede med på en kommunikationsstrategi i forbindel-

se med overgangen til Aula 
- René afklarer, om der er nogen formelle krav til en kommunikati-

onsstrategi 
- Ledelsen foreslår, at arbejdet derefter fortsætter i PU (pædagogisk 

udvalg), hvilket skolebestyrelsen godkendte 
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3/2021 O 
15 
min 

Afdelings- og ledelsesorganisering 

- Orientering om det videre forløb og status på processen: 

- Processen er i gang i MED og PU 

- Den samlede medarbejdergrupper er orienteret på Aula ved et skriv – 

inkl. en tidsplan 

 

4/2021 O 
19.2
0 

Økonomi – status 

- Orientering om skolens økonomi herunder regnskabsafslutning for 2020: 

- Gennemgang af Nemøkonomi og Opus  

-Vi slutter regnskabsåret med en overførselssag på ca. 100.000 kr 

- Ovenstående penge prioriteres til brug af møbler til personalerum, net-

værksdækning samt faglokale til HDS 

- Vi mangler fortsat en afklaring omkring skolens ekstra udgifter grundet 

corona – vi har konteret ca. 300.000 kr. som ”ekstra udgifter”, som vi 

ikke ved, om vi får refunderet af kommunen 

- Budget 20/21 ser anderledes ud, da systemet har ændret karakter i for-

bindelse med elevrelaterede udgifter – det vil som udgangspunkt ikke 

længere være muligt at præsentere de elevrelaterede udgifter særskilt 

og udspecificeret 

5/2021 DB  
Revidering af ”Princip for Understøttende Undervisning” 

- Revidering af det gældende princip jf. referat fra seneste møde: 

- Det reviderede princip lægges på hjemmesiden med få tilføjelser 

5/2021 O  

Meddelelser fra 

Formanden 

- Intet nyt at berette 

Skole - og SFO ledelsen 

- Vi kan orientere om, at vi ikke er udtaget til tilsyn om parallel-
samfund på baggrund af de oplysninger, vi har kunnet fremsende 

- Vi modtager løbende udskydelser af de møbler, vi har bestilt – men 
vi glæder os meget til at vise dem frem 

- Aftenklubberne på Vejlebroskolen og Gildbroskolen skal sammen-

lægges – processen er fortsat i gang men sat i stå, grundet corona og 

alt hvad det medfører af lukninger, blanding af personale osv. 

Elevrepræsentanter 

- Ingen deltagere 

Medarbejderrepræsentanter 

- Intet nyt at berette 

Øvrige 

- Det forventes, at der kan afholdes dialogmøde igen til foråret 

6/2021 O  

Punkter til kommende møder: 

- Visionsarbejdet – (løbende) 

- Revidering af ”Princip for mobiltelefoner og lign.” 

- Gennemgang af principper 
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- Omfanget af vikardækning – efter henvendelse fra en forælder til SB 

7/2021 O  

Evt: 

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

- Anna spørger, om der er brug for at finde en ny næstformand, da hun går 

på barsel til april – det er ikke relevant (så let slipper du ikke �) 

8/2021 O  
Det lukkede punkt 
Intet at behandle 

 

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

Referent: LS 

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

 


