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Gildbroskolen 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 21/8 2019 
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) 
Merete Iversen (MEI) 
Jens David – elev (JD) 
Yasmin – elev (YA) 
Leif G. Bjarning (LB) 
Tina M. Møller (TM) 
Thomas Baldus (TH) 
Lykke D. Sørensen (LS) 

 

Fraværende: Lars Peters 
Afbud:  
 

Pkt. Form Tid Indhold 

35/2019 DB 15 

Datorække for bestyrelsesmøder 
Møderække: 21/8, 2/10, 13/11, 11/12, 22/1, 26/2, 18/3, 15/4, 13/5, 10/6 

-  Høring af budget 2020 er først klar til høring d.02.10 – derfor 
ændring af datoen 

-  Der er ønske om, at nogle datoer bliver ændret – LS udarbejder en ny 

møderække 

36/2019 ODB 20 

Håndværk og design lokale 
Tilbagemelding på foretræde for BU 

-  Lars Vesterskov Andreasen (CEB) taler videre med Jørgen Kilde-
dal Schwartzkopf (teknisk serviceleder) om, hvad skolen har brug 
for 

37/2019 H 30 

Skoledistrikter skoleåret 2020/21 

Bilag vedlagt 

-  Bestyrelsen tager høringssvaret til efterretning uden yderligere kom-

mentarer 

38/2019 DB 20 

Trafikpolitik 

Bilag vedlagt 

-  Udvalget peger på, at det er vigtigt med gule veste, når eleverne er på 

tur, og at der er cykelhjelme i klassesæt til udlån (vi har begge dele, 

LEH tjekker op på, om der er nok) 

-  Der mangler kun småting, inden politikken er færdig; ”hvordan følger 

vi op” bliver tilføjet  

39/2019 O 5 

Princip for kommunikation mellem skole og hjem – status  

Arbejdsgruppe og aftale – se referat fra juni 

-  Der har været afholdt et opstartsmøde, hvor noter fra internatet blev 

brugt, Ishøj Kommunes ”AULA – anvendelsesstrategi” deslige  

-  Den vigtigste pointe er at finde et system for at mindske den megen 

”overflødige” information 

-  Behovet for information er forskelligt i indskolingen, mellemtrinnet 

og udskolingen – det skal vi være opmærksomme på, når princippet 

udarbejdes 

-  Rammer for hvem der kan kommunikere med hvem 

-  Kan man lave forsinkede beskeder – indstille, så en besked først af-

sendes senere, end den er skrevet 
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40/2019 O 15 

Meddelelser fra 

Formanden 

-  Ronnie har igen modtaget invitation til landsmøde for Skole og 
Forældre, vi må stille med to personer (d.15. og 16.11.19 – tilmel-
dingsfrist er d.30.09.19). Ronnie sender en mail ud til alle foræl-
drerepræsentanter om deltagelse.  

Skole - og SFO ledelsen 

-  Adgang fra Tranebakken til Gildbroskolen er evalueret af BU, som 
har spurgt Ørnebo, Tvillingehuset og Gildbroskolen om oplevede 
udfordringer – svaret er at finde i referat fra BU-mødet d.19.08.19 
hvor der står skrevet, at BU tager det til efterretning. 

- Der er problemer med fritidsbrugere af hallen, som kører i bil ad 
brandvejen ved kantinen og parkerer for enden (ved hallen) på 
cykelstien – dette efter parkeringspladsen ved SFOen er lukket af.   

- Der er også problemer med beboere fra nærområdet som benyt-
ter brandvejen ved kantinen til at komme til deres P-
plads/beboelse, da der åbenbart er for få p-pladser ved beboelsen 

-  Legepladserne er færdige – dog blev der opdaget en mindre fejl, 
som bliver rettet nu her. Vi forventer, at de er klar til brug igen i 
starten af næste uge 

-  Læringscafé for 4. kl ved Red Barnet  – primært de fagligt og/eller 
socialt udsatte (læringscaféen kan rumme 15 elever og kommer 
til at lægge onsdage kl 14-15.30 i klassernes UUV) 

-  Jørgen er i gang med at undersøge muligheden for fodgænger-
overgang mellem skole og SFO 

-  En enkelt opsigelse, MH i 8.C, han vil gerne læse til pædagog. Vi 
slår en lærerstilling op i hans timer 

-  D.05.09.19 er der fritidsmesse på Idræts- og Fritidscentret – her 
vil aftenklubberne være repræsenteret og lave reklame og rekrut-
tere 

-  Den nuværende ledelse består som ledelse – LS konstitueres som 
skoleleder. Stillingen slås op, når der er nedsat et ansættelsesud-
valg og udarbejdet et stillingsopslag – udvalget inkluderer skole-
bestyrelsesformand og personalerepræsentanter. Der er stor op-
bakning fra SP og ledelseskolleger. Når vi ved noget, ved I noget. 

Elevrepræsentanter 

-  Skoleårets første elevrådsmøde afholdes snarest 

Medarbejderrepræsentanter 

-  Intet at tilføje 

Øvrige 

-  Intet at tilføje 

41/2019 DB 5 
Punkter til næste møde den 2/10 

- Budget - høring  
- Visionsarbejdet – (løbende) 
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-  Trafikpolitik – status og ved 

-  Princip for Elever der ikke trives i skolen og dermed ikke udnyt-
ter deres potentialer og kompetencer – Nyt princip skal udarbej-
des  

-  Princip for kommunikation mellem skole og hjem – AULA   

42/2019 DB 10 

Evt. 
-Konvertering af UUV til holddannelse/tolærertimer – bestyrelsen bak-
ker op om, at LS og LB udarbejder et forslag til en ansøgning og sender til 
Ronnie og Anna til godkendelse 
-Skolernes Motionsdag 
-Info om planen for forældremøderne/valg af kontaktforældre 

43/2019 O 5 Det lukkede punkt 
 

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

Referent: LS  

SB møder 2019/20: 2/10, 13/11, 11/12, 22/1, 26/2, 18/3, 15/4, 13/5 & 10/6

 


