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Dagsorden 
Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 02/10 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) 
Tina M. Møller (TM) 
Thomas Baldus (TH) 
Lykke D. Sørensen (LS) 

 

 

Fraværende:  
 

Afbud: Anna  

Pkt. Form Tid Indhold 

44/2019 DB 15 

Datorække for bestyrelsesmøder 
Forslag til ny møderække: 21/8, 2/10, 20/11, 11/12, 29/1, 26/2, 25/3, 15/4, 

20/5, 10/6 

- Ovenstående vedtages 
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45/2019 H 35 

Høring af budget 2020 
I forhold til punkt fem - Sammenlægning af klubtilbud: 
Vi er bekymrede for at vores elever i Ishøj vil stoppe med at bruge klub-
berne fordi det er svært at være ny på en klub. De kender ikke de voksne, 
så det kan samlet set være utrygt. Hvis vi ikke kan tilbyde en lokal klub så 
vil børnene måske mødes på gaden eller i centret. 
I forhold til punkt 10 - Besparelse på Familieværkstedet: 
Familieværkstedet er et af de tilbud, vi har, der kan løse udfordringer 
og/eller konflikter i en familie, hvor vores pædagogiske indsats på skolen 
ikke slår til eller hører hjemme. Vi oplever samtidig en stigende tendens til 
at forældre kan føle sig usikre i eller føler afmagt i forhold til opdragelse af 
deres børn. Vi har blandt andet brugt familieværkstedet til familier med 
børn der spiller for meget computer eller er afhængige af at være på tele-
fonen hele natten (FOMO). Det vil være sværere at gribe ind og støtte 
fremover hvis der bliver længere ventetid på familieværkstedet 

46/2019 OB 5 

”Kortere dag” i SFO den 13. december 

SFO ønsker at lukke kl. 15.00 den 13. december af hensyn til fælles socialt ar-

rangement for al personale samme dag. Der vil være nødpasning i SFO for 

børn, som ikke har mulighed for at blive hentet inden kl. 15.00. 

- SB støtter op om ovenstående 

47/2019 DB 10 

Trafikpolitik 

Bilag vedlagt 

- Den er flot og godkendt! 
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48/2019 DU 15 

Problemer med parkering 

Beskrivelse af de oplevede problemer med p-pladsen foran skolen: 

Der er mange biler på parkeringspladsen ud mod Gildbrovej, og der er ofte helt 

fyldt på pladsen mellem 9-12. Enkelte elever skråer hen over parkeringsplad-

sen, hvilket er farligt for især de små elever, der ikke kan ses mellem bilerne. 

Vi laver to uger om året en særlig indsats for at få eleverne til at bruge fortovet. 

Der mangler belysning midt på parkeringspladsen i vinterperioden. Der mang-

ler en markering af et fortov på fortovsstræningen fra den østlige indkørsel (her 

kunne tegnes et fortov ved området mellem parkeringsplads og container områ-

de). 

 

Skolebestyrelsen har et stort ønske om belysning på parkeringspladsen og mar-

kering af et fortov. De har også været inddraget i en drøftelse om, om man kun-

ne “nudge” eleverne til ikke at gå på parkeringspladsen, hvor bilerne kører 

48/2019 O 20 

Meddelelser fra 

Formanden: 

-Ronnie og Jilali deltager i Skole og Forældres årlige medlemskursus 

 

Skole - og SFO ledelsen: 

- Ansøgning om konvertering af UUV til tolærer-timer i specialklasserne er 
afsendt d.28.08.19 – vi afventer svar 

- Processen med ombygning af HDS-lokaler er så småt i gang 

- Superbrugerne og skolelederne skal til møde ang ”successiv ibrugtagning 
AULA” d.30.09.19 

- Vi har ansat en ny lærer, Morten Bodka (til 8.C) 

- Lærernes Dag d.05.10.19 – vi giver æbler 

- Science camp. Vi har haft 5 elever afsted på Science Camp i Sorø 

 

Elevrepræsentanter: 

- Der arbejdes på et nyt koncept ”Gildbroskolen har talent” 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

-Matematikkens dag d.14. november - Gildbroskolen deltager for første 
gang 

 

Øvrige: 

-Bayram oplyser, at der starter 11 0. klasser til næste år i kommunen 

- Lokalpolitikerne er i gang med at skabe enighed om kommunebudgettet, 
og forsøger som altid at få det godkendt af alle medlemmer. 
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49/2019 
elever  

DB 5 

Punkter til næste møde den 2/10 
- Visionsarbejdet – (løbende) 

- Princip for Elever der ikke trives i skolen og dermed ikke udnytter deres 
potentialer og kompetencer – Nyt princip skal udarbejdes  
- Princip for kommunikation mellem skole og hjem – AULA   
- Skal der holdes et internat for SB dette skoleår? 

- Ombygning af HDS lokale 

- Fotos af skolebestyrelsen 

50/2019 DB 10 

Evt. 
-Dialogmøde tirsdag 8.10. Kl 17-19 i rådhussalen. Alle skolebestyelser fra 
Ishøj kommune er inviteret 
-Forældre har henvendt sig til Jilali, da de synes, frokosten ligger sent for 
de små i indskolingen. Skolens begrundelse herfor er, at det er svært, ske-
mateknisk, at få plads til alle fag som kræver dobbeltlektioner, hvis der 
ikke er mulighed for det midt på dagen. Samtidig er eleverne trætte efter 
frokost og pause, så det er pædagogisk fornuftigt, at der kune ligger én 
time efter frokost. Skolen opfordrer til, at eleverne har frugt eller andet 
spiseligt med til 10-pausen 

51/2019 O 5 Det lukkede punkt 

 

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

 

Referent: TH 

 
SB møder 2019/20: 21/8, 2/10, 20/11, 11/12, 29/1, 26/2, 25/3, 15/4, 20/5, 10/6 

 


