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Gildbroskolen 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag 17/8 2022 
kl. 18:30 – 20:30 
Lokale: Personalerum 

Mødedeltagere: 
Lars Peters 
Jilali Daf  
Anna Danhøj 
Ginnie Hansen 
Mette Byriel 
Catharina Hjelmfort 

Kasper Bjering 

Tina Bjørnskov (TO) 
Pia Fohlmann (PH) 
René Aistrup (RA) 
Line Kejser Birk (LK) 
Janne Kiilerich (JK) 
 
 

 

Fraværende: Pia Fohlmann 
Referent: LK 
Ordstyrer: Anna 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

1 B 
5 

min. 

Godkendelse af referat 
Referatet fra seneste møde godkendes   
 
Referat godkendt.  

Kommentar; Landsmøde Jilali deltager.  Ginni og Catharina afklare hvem 

af de 2 der deltager. 

 

2 O 
20 

min. 

Meddelelser fra 

Formanden- intet 
 
Skole- & SFO-ledelsen 

•Orientering om Chromebooksagen fra Helsingørs indvirkning på  

vores skole. Sagen referaterne kun til Helsingør og ikke andre 

kommuner, derfor foreløbigt ingen betydning for eleverne Se 

opslag d.d. På aula 

•Gildbyuge i september 

•Skolen bliver 50 år den 2. September. Der vil blive arrangement for 

eleverne. Fællessamling og håber at borgmesteren kommer.  

•Parkeringspladsen er udfordret af manglende pladser. Desuden sættes 

ny belysning op i kommende periode. Vi opfordre derfor til at 

eleverne bruger stisystemet 

•Der bliver sat skilte op om at parkeringspladsen er for de ansatte 

•Byggesager – HDS: håndværkerne er færdig de skal nu indrettes af 

lærerne. Hallen: indtil videre lovet, at den er færdig fredag i uge 42, 

men vi forventer at det tager længere tid. 

•Torsdag den 6/10 dialogmøde for skolebestyrelsen kl.17-19.  

Invitation sendes til bestyrelsen. 

•Dejligt at eleverne er tilbage efter ferien. Vi har genoptage 

morgenmadssamling hvor ledelsen byder alle årgang på 

morgenmad. 

•Nyt i skemaet; UUV- bånd. I afdeling 1 vil der være morgensang hver 

uge.  Ellers vil det blive brugt til at spiller spil, bevægelse, læsning 

og trivsel. - ressourcemæssig prioritering. Arbejde med skoledagen. 
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Sikre elevernes dag bliver spændende og varieret.  

 
Elevrepræsentanter. Nye formand og næstformand er valgt i 
indeværende uge, derfor deltager de ikke i dag. 
 
- Medarbejderrepræsentanter 
Den 5.10 “lærerens dag” på Gildbro er det skolens personale.  

Punkt næste møde. 

God start for alle. Har skulle vænne sig til det nye ringetidssæt. 

 
- Øvrige 
Kasper; kommende budget er sat i høring. 

Husk at Dagsorden og referat ligger på kommunens hjemmeside.  

 

Feriekalender for de næste 3 år skal i høring.  

Skoledistrikterne ændres ikke.  

Dialogmøde “Sammen om folkeskolen” arbejder for et lokalt bredes 

samarbejdes forum for hvad der skal ske med skolen i Ishøj. 

 

3 B 
10 

min. 

Møderække og mødeafvikling 
Afklaring af møderække, mødetidspunkt og mødeafvikling 
 
Møderække datoer godkendt. 

Fremover vil skolebestyrelsesmødet ligge Kl. 18-20 og er uden bespisning. 

Dog med frugt og kiks. Der vil være bespisning til jul og op sommerferien. 

 

4 H 
15 

min. 

Budget 2023 – høring 

Udarbejdelse af høringssvar i forhold til budget 2023 

 

Kasper forklarede, at kommunen ikke mangler penge, men at det er 

servicerammen som skal fastsættes hvert år og skal overholdes, for at sikre 

at der på sigt er penge. 
 

Kommentar fra diskussion; Hyttetur og Lejrtur i skolen.  

Betyder meget for eleverne. Årgang, social trivsel. 

Mange oplever et samvær de ikke har prøvet før. 

På Gildbro tur af 3 og 5 dage. Henstiller vigtig i skoleforløbet kommer 

afsted med deres klassekammerater. Eleverne vokser / udvikler sig både 

social og fagligt på de få dage. 

Beløbet pr elev er ikke sat op i mange år alligevel kommer man afsted. 

 

Rene laver udkast til høringssvar omkring hyttetur og lejrskole. 
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5 B 
5 

min. 

Lukkedage i SFO 

Afklaring af lukkedage i SFO’en 

Lukkedage godkendt, se bilag 

 

5 O 
10 

min. 

Orientering om… 
Økonomi 
Orientering om skolens økonomi  

Forventer et lille mindre forbrug, stadig diff baseret på lederlønninger, 

vakante stillinger  

Hvis overskud; Opgradere uv materiale, lokaler og skærme i lokalerne  

 
Personale 

•Gitte i SFOen har sagt op, stillingen er slået op.  

 
Sygefravær 

•Pt ingen længerevarende sygefravær. 

  

 
 

6 O 
5 

min. 

Punkter til kommende møder: 

Kommende møder, punkter 

Princip for aflevering af børn fra B&U-udvalget, baseret på den gode 

erfaring fra corona. Forældrene afleverer ude. 

Der skal udarbejdes et lokalt princip  

 

Grønt område foran multihallen. Brug af området ude for multihallen. 

Spiseområde udenfor, indstilling til kommen. 

Tryghed for eleverne. Grøn undervisning. Mad på bål.  

 

Lærernes dag 

 

Årshjul - revidere principper og hvad der sker gennem året. Anna, 

Catharina og Rene.  

 

 

7 O 
5 

min. 

Evt: 

Forældremøder - ens dag på årgangen, fast periode for afholdelse.  

Skolebestyrelsen plejer at deltage ift kontaktforældre. Medlemmer fordeler 

klasserne i mellem sig. 

 

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

Møderække 2022/2023:  13/9, 9/11, 8/12, 16/1, 14/3, 26/4, 25/5, 8/6

 


