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Dagsorden 
Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 2/3 2022 
kl. 18:00 – 20:30 
Lokale: Personalerum 

Mødedeltagere: 
Ronnie Efland (RE) 
Sim Sila Tolutemur (ST) 
Lars Peters (LP) 
Jilali Daf (JD) 
Amena Hussain (AH) 
Anna Jepsen (AJ) 
Erik Broberg 

Ginnie Hansen 

Mette Byriel 

Leif Herskind (LEH) 
Pia Fohlmann (PH) 
René Aistrup (RA) 
Tina M. Møller (TM) 
Line Kejser Birk (LK) 
 
 

 

Fraværende: Erik, Amena, Sim 
Afbud: Anna, Kasper 
Referent: TM 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

1 B 
5 

min. 

Godkendelse af referat 
Referatet fra seneste møde godkendes 
 
Referatet blev godkendt 
Velkommen til Line og medlemmerne præsenterede sig 

2 O 
20 

min. 

Meddelelser fra 

- Formanden – der er kommet et tilbud fra Skole og Forældre om et onli-
ne (via teams) skolebestyrelsesseminar i marts – er der nogen der er in-
teresseret så sendes mailen ud med referatet og forældre i skolebestyrel-
sen kan efterfølgende tilmelde sig. 
- Skole - og SFO-ledelsen – det er endeligt politisk besluttet at give øko-
nomi til at opgradere håndværk- og designlokalerne. Der bliver taget ud-
gangspunkt i den eksisterende plan og Jørgen er tovholder. Hallen skal 
også renoveres og lukker ned i en periode og dette arbejde holder Jørgen 
også styr på.  
Ros til arbejdet med kvalitetsrapporterne fra direktøren. 
Dato for dialogmøde er sendt ud. 
Orientering om henvendelse og spørgeskema om den obligatoriske tra-
fikundervisning.  Dette arbejde bliver gjort på skolen i UUV og i de fag 
hvor det giver mening. 
Der er ikke meget at orientere mht corona – diverse tiltage er ved at blive 
udfaset. Vi er tilbage til almindelig skoledag, men vi har stadig fokus på at 
skulle passe på hinanden.  Der er indgået en politisk aftale, som suspen-
derer en del af sommerens kommende eksamer.  
- Elevrepræsentanter – ingen var mødt frem 
- Medarbejderrepræsentanter - ingenting 
- Øvrige – var ikke mødt frem 

3 B 
15 

min. 

Princip for mobiltelefoner, o. lign. 
Behandling af og input til det kommende princip 
Gennemgang af de ”ting” som afdeling 1 har vendt på afdelingsmøde 
Skolen skal som udgangspunkt være mobilfri 
Elever skal lære at bruge diverse devices på en god og hensigtsmæssig 



 
 

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

Gildbroskolen 

måde 
TM skriver de sidste ting ind så princippet kan godkendes på næste mø-
de 

4 B 
10 

min. 

Status på arbejdet med principper 
Status i forhold til behandlede principper 
Gennemgang af hvilke principper der er revideret 
René gennemgik listen over de principper der er pt og hvilke principper 
der er revideret.  
 

5 B 
10 

min. 

Kontaktforældremøde 

Præsentation af program og afklaring om dato 

René og Anna har lavet en dagsorden til et kommende kontaktforældremøde. 

Materiale blev uddelt til mødet. 

Det skal overvejes om gruppearbejdet skal være alders/klasseopdelt 

Dato 30. marts kl. 17-19 i multisalen – kontaktforældre og andre interesserede 

Evt. d. 31. marts? 

6 B 
15 

min. 

Høringssvar – ny model for fordeling af midler til inklusionspulje 1 

Se bilagsmateriale 

Der er udsendt høringsmateriale til skolebestyrelserne.  

Der skal ske en ny fordeling af midler til inklusionspulje 1 

 

Kan der laves en form for bufferpulje? 

Hvordan ”ansøger” man om timer internt på den enkelte skole? 

Er der skoler der ”suger” elever med udfordringer til deres skole? 

Der kan være en større grad af flexibilitet i brug af timer på den enkelte skole? 

Hvis man vil etablere ”mellemformer” skal økonomien komme andre steder 

fra. 

Skal der indlægges en evalueringsperiode? 

René, Line og Tina laver et udkast til et høringssvar som sendes til godken-

delse til SB 

 

7 O 
20 

min. 

Orientering om… 
- Økonomi – det ser fint ud pt. Tillægsbevillingerne er ikke lagt ind i 

budgettet. Overførselssagen er heller ikke godkendt endnu. Gen-
nemgang af økonomioversigten. Stort forbrug at vikarmidler. 

- Personale – der er opslået 2 pædagogstillinger til SFO.  
- Sygefravær – der har været et højt sygefravær – blandt andet pga 

corona. Der bliver afholdt omsorgssamtaler med personalet. 

8 O 
5 

min. 

Punkter til kommende møder: 

Skolens arbejde den nationale trivselsmåling  

Godkendelse af mobiltelefonprincip 

9 O 
5 

min. 

Evt: 

Ginnie er kommet med i medborgerforum 

 

10 O 
5 

min. 
Lukket punkt 

Orientering om personalesag 

O = Orientering    D = Debat    B = Beslutning    H = Høring    U = Udtalelse 
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Møderække 2021/2022:  29.11, 25.01, 02.03, 07.04, 09.05, 14.06 

 


