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Gildbroskolen 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 24/8 2021 
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) 
 

Bayram Yüksel (BY) 
Leif Herskind (LEH) 
Pia Fohlmann (PH) 
René Aistrup (RA) 
Tina M. Møller (TM) 
Lonni Carlsen (LC) 
 

 

Deltagere: RA, TM, LC, RE, LEH, PH, AH 
Afbud: AJ, ST, BY 
Fraværende: LP, JD 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

34/2021 B 
5 

min. 

Godkendelse af referat 
Referatet fra seneste møde godkendes 
Referatet fra sidste møde blev godkendt 
 

35/2021 O 
20 

min. 

Meddelelser fra 

- Formanden 
Der er stadig landsmøde via Skole og Forældre – henvend jer til Ronnie 
hvis du har lyst til at deltage 
Ronnie efterlyste at der bliver taget billeder af bestyrelsen – Tina 
undersøger hvornår det er muligt. Der er mulighed for at få taget billede 
på skolen d. 15. september mellem kl. 10 og kl. 11 – man skal henvende 
sig på kontoret først. 
 
- Skole - og SFO ledelsen 
Corona – nye retningslinjer – de er rimelige lempelige. Skolen tager en 
forsigtig tilgang til genåbningen. Blandt andet toiletplan, indgangsplan og 
ikke at samle for mange på en gang. Der er stadig testtilbud på skolen, og 
det fortsætter til udgangen af september. Der bliver stadig sendt 
nyhedsbreve ud vedr. corona – næste brev er på fredag. 
Skolens hjemmeside – vi har mistet administrationsadgangen da alle 
skoler skal have ny hjemmeside. René skal på kursus på fredag. Derfor 
kan referater ikke lægges op. 
Nye møbler – næste ”rul” er ved at ankomme ude i klasserne og der 
kommer også nye møbler i personalerummet. 
Der er indkaldt til dialogmøde d. 29. september – René og Ronnie skal 
deltage og gerne flere forældre hvis det er muligt. 
Marianne fra kontoret stopper og der bliver holdt en uformel 
sammenkomst på fredag d. 27. august kl. 14.16 
Anette fra SFO´en stopper og går på pension og der bliver afholdt 
reception d. 13. september kl. 10.12.30 på SFO én 
Nauja går på pension og der bliver afholdt reception d. 1. oktober kl. 14-
16 
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- Elevrepræsentanter ingen deltog 
- Medarbejderrepræsentanter ikke noget 
- Øvrige var syg 
 

36/2021 B 
5 

min. 

Møderække for det kommende skoleår 
Afklaring af møderække for det kommende skoleår. Se bilag. 
 
René har sendt et forslag ud til en møderække.  Dog vil møde d. 29. 
september udgå da der er dialogmøde for skolebestyrelser. Der afholdes i 
stedet et ekstraordinært fyraftensmøde d. 13. september, hvor 
skolebestyrelsen skal behandle høringssvar i forbindelse med budget.  
Forslaget med ændringen blev godkendt. 
 

37/2021 B 
10 

min. 

Gennemgang af principper 

Planlægning af revidering af principper i det kommende skoleår 

 

Gennemgang af hvilke principper SKAL vi have og hvilke principper er gode 

at have. Ledelsen har lavet en oversigt og lavet et forslag til hvilke principper 

der skal/ bør arbejdes med ved de kommende møder 

Klassekasse, omgang med mobiltelefoner og lign. Og SFO´ens 

virksomhed 

Skole-hjemsamtaler, forældremøder og kontaktforældre 

Grundskema, og fleksibel skemalægning, UUV timer og ekskursioner, 

lejerskoler og skolerejser 

Fordeling af ressourcer til efter- og videreuddennelse, frihed udenofr 

skoleferier og skolens arbejde med motion og bevægelse 

 

Dette går bestyrelsen videre med. 

 

38/2021 B 
10 

min. 

Deltagelse ved forældremøder 

Afklaring i forhold til SBs deltagelse ved de kommende forældremøder 

 

Der er forældremøder d. 8. september og 9. september kl. 17-19 

 

Forældre fra skolebestyrelsen kommer rundt i klasserne og laver reklame for 

at være kontaktforældre og valg til skolebestyrelsen. René skriver ud til hele 

bestyrelsen om hvem der kan deltage og hvem der kan deltage i 

kontakforældremøde. Forslag til dato for kontaktforældremøde d. 6. oktober. 

 

39/2021 B 
10 

min. 

Valg til skolebestyrelse 

Afklaring af den kommende proces 

 

Der skal være valg til skolebestyrelsen i dette skoleår.  

Processen står beskrevet i styrelsesvedtægterne. Det bliver taget på til mødet i 

november, hvor vi afklarer den egentlige proces. 

 

40/2021 DB 15 
Høringssvar – budget 

Bilag henstår – skolen afventer yderligere information 
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min. Bliver behandlet på ekstraordinært møde d. 13. september, når materiale 

kommer. 

41/2021 DB 
15 

min. 

Høringssvar – skoledistrikt 

Se bilag 

 

Skolebestyrelsen har ingen kommentarer til de to forslag til skoledistrikter. 

 

42/2021 O 
15 

min. 

Orientering om… 
- Økonomi 

René gennemgik den aktuelle status på økonomi 
- Personale 

Der er ansat en fransklærer som skal varetage 2 franskhold 
Der er slået et stillingsopslag op hvor vi søger 2 pædagoger til sfo 
med skoletimer 
Vores nye sekretær Pia Ryvard er startet 

- Sygefravær 
Orientering om den aktuelle sygesituation incl langtidssyge 

 

43/2021 O 
5 

min. 

Punkter til kommende møder: 

Visionsarbejdet – (løbende) 

Den nationale trivselsmåling 

 

44/2021 O 
5 

min. 

Evt: 

Der blev fra personalets side spurgt ind til skolepatrulje.  

Der er ingen fra personalegruppen der ønskede denne opgave under 

fagfordelingen. Da der ikke er et formelt krav til skolen i forhold til 

skolepatrulje, hverken i folkeskoleloven eller styrelsesvedtægten, er der i 

indeværende skoleår foreløbigt ikke etableret en skolepatrulje. Dette blev 

afklaret med TR i forbindelse med skoleårets planlægning. Ledelsen ser 

velvilligt på sagen, hvis en eller flere medarbejdere ønsker at indgå i arbejdet 

med skolepatrulje. 

 

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

Referent: TM 

 


