
 

Referat 

Dato/tid: 14. januar 2020 kl. 16.30-19.30 

Sted: C-hus aula 

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank Nielsen, Martin Frandsen, Maria Strand, Michel 
Brøndum Ferrer Ruiz, Heine Olsen, Randi Sejr 
Elevrådsrepræsentanter: Thomas Møller, Nicklas Cronholm Andersen 
Medarbejderrepræsentanter: CHB, MN, SA 
Ledelsesrepræsentanter: PH, HO, MF 

Afbud: LS (Barsel), Dan Andersen 

Referent: HO 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

879 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar: Godkendt via mail 
Beslutning:  Godkendt 

880 Budget og regnskab Kommentar: Budget 2020 og regnskab 2010 forventes at kunne gøres 
klar til mødet d. 18/2 2020. Vi afventer centrale afklaringer. 

881 Nyt for formand og 
næstformand 

Kommentar:  PH og Martin Frank deltog d. 26/11 kl. 19-21 i Dialogmøde 
om øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger 
sammen med øvrige skoler og dagtilbud samt det politiske udvalg. 

882 Nyt fra elevrådet 

 

Kommentar:  
Det lille elevråd: 

- Har haft besøg af teknisk service leder, i forhold til diverse 
reparationer 

- Rynkebyløbet gennemføres i år, elevrådet drøfter alternativer 
sponser løb til kommende år. 

- Har haft besøg af Henrik fra kantinen i forhold til drøftelse af 
diverse forslag til bedre hygiejne i kantinen og mere bæredygtig 
service. 

Det store elevråd:   
- Evaluering af julefodbold er foretaget. Der var mange 

sponsorgaver. Alt i alt stor ros til elevrådet. 

883 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
- Der udarbejdes pt. fysisk APV. Der er peget på relativ få 

udfordringer. F.eks. indeklima i lokaler i c-hus, temperatur i 
ledige lokaler i B-hus og forberedelse B-hus, samt ønske om at 
gulvtæppe i et forberedelseslokal i C-hus fjernes. 



 

- Spændte på at starte på Louise Klinge forløbet om ”relations 
kompetence”, som starter i uge 4. 

- Vi har tre dygtige lærerstuderende i udskolingen i øjeblikket.  
- Som et led i overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 

nedsatte LC og KL sammen en uafhængig kommission, der efter 
16 måneders arbejde har fremlagt resultatet af arbejdet ultimo 
2019. Kommissionens arbejde vil nu indgå som en del af de 
periodeforhandlinger, som parterne påbegynder i foråret 2020. 
Målet er blandt andet at indgå en ny arbejdstidsaftale for 
lærerne. TR DLF er indkaldt til mødes desangående. Det bliver 
spændende at følge. 

- SA og HO har afsluttet arbejdsmiljø uddannelsen og modtaget 
AmR bevis. 

884 Nyt fra ledelse Kommentar:   
LS:  
Barsel 
MF:  

- Har sammen med HO haft møde med DGI og GFS 
Hovedformand i forhold til muligt samarbejde i kommende 
skoleår.  

- Har haft to åben hus arrangementer i SFO for kommende 0. kl. 
børn. Det har været meget velbesøgt. Helt uformel ramme. De 
kommende tre fredage vil der være overnatninger for 
indskolingselever. 

HO:  
- Erhvervsmesse står for døren. Elever i 8. klasse arbejder med 

emnet i UUV og skal til messen møde håndværkere der kan 
fortælle om deres fag.  

- Rynkebyløbet gennemføres i 2020.01. 
- Vi har modtaget 6000 kr. Nordea Fonden som anvendes til at 

indfri det store elevråds ønske om tremands mål. 
- Trivselsmåling gennemføres som vanligt i 1. kvartal af 2020 – 

nærmere informationer tilgår alle forældre. 
PH:  

- Bestyrelsen og elevråd har sidste frist for at kommentere på 
Kvalitetsrapporten skal d. 20. februar. Iht. planen modtager PH 
kvalitetsrapport d. 22. januar og udsender til grundig 
gennemlæsning af alle elevrådsmedlemmer og 
skolebestyrelsesmedlemmer. Punktet behandles på 
bestyrelsesmøde d. 18. februar.  

- To stillinger er er i opslag. Indskolingslærer (primært musik, 
dansk og engelsk) ansøgningsfrist d. 20/1 og en administrativ 
medarbejder ansøgningsfrist d. 17/1. Der er pt. MANGE 
ansøgere til begge stillinger. Ansættelsessamtaler finder sted i 
slutningen af januar måned. PH ar udsendt invitation til forældre 
i skolebestyrelsen vedr. pladser i ansættelsesudvalget.  

885 Dialogmøde d. 24/9 Kommentar: 



 

med forældreråd om 
vision og værdier 
evalueres 

Bestyrelsen vil arbejde videre med materialerne fra aftenen på mødet i 
januar 2020. Skolebestyrelsen opdeles i tre grupper jf. værdierne, hvor 
grundlaget for arbejdet er forældrerådenes arbejde og den 
værktøjskasse der er udsendt tidligere. Målet er at udarbejde; 
”Forventninger til forældrerådene spejlet i skolens værdier”. 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen behandlede det materiale der blev udarbejdet i september. 
Der blev sammenfattet følgende: 
Samarbejde: 

- Vi tilstræber, at placere årlige møder med direkte dialog mellem 
skolebestyrelsen og forældreråd, hvor forældrerådene er 
bindeled til samtlige forældre på Gyvelhøjskolen 

- Vi tilstræber, at nye 0. årgangs forældre får besøg af forældre 
fra 5. årgang med erfaring udi forældrerådsarbejdet på deres 
første forældremøde. Hvor fokus er på samarbejdet betydning 
fremhæves. 

- Vi anbefaler, at forældre fastholder aktiviteter gennem hele 
elevens skolegang. 

- Vi anbefaler få gode aktiviteter med fokus på høj tilslutning – 
eksempelvis 2-4 arrangementer hvor man kan søge inspiration i 
bestyrelsens Idébank til forældreråd. 

Respekt:  
- Forældrerødderne bør repræsenterer klassen og tager afsæt i 

skolens værdier: Respekt, fællesskaber og samarbejde. 
- Forældrerødderne bør tilstræbe at agere som rollemodeller og 

have mod til at turde tage den svære samtale, til gavn for 
fællesskabet og samarbejdet med respekt for det enkelte 
individ.  

Fællesskab:  
- (ligner meget de andre punkter men blev ikke indgående 

drøftet) 
 
Disse formuleringer har bestyrelsen besluttet skal flettes sammen, 
principperne skal revideres i lyset af dette arbejde. Princippet sendes ud 
til intern høring blandt skolens forældre, genbehandles i bestyrelsen og 
sendes ud til alle forældre inden sommerferien, så princippet kan 
gennemgås på først kommende forældremøde i alle klasser i kommende 
skoleår. 
Nuværende princip vedlægges referatet, så alle kan forberede sig frem 
mod mødet d. 18/2. 

886 Evaluering af skolefest Kommentar: 
Udskolings eleverne synes det var sjovt, gerne længere fest med mindre 
forældre involvering. 8. årgang har råderet over salg i C-huset, det virker 
godt. 5. årg. havde det i B huset. Eleverne ønskede enkelte musiknumre i 
B-huset, hvilket ikke blev tilladt (groft sprog). God tilfredshed med at 
kunne gå ind i klasserne og se stop-motion film og fremlæggelser i 9. 
årgang. Evt. beslutte at 3. årg. fast har rettigheder til salg i A-huset? 



 

Forældre oplevede det var dejligt at kunne købe mad i kantinen, skal evt. 
nytænkes, så det kører endnu mere smidigt ift. udlevering. 
Ingen negative bemærkninger er fremsat til hverken elevråd, 
skolebestyrelse eller ledelse. 
Programmet i hallen overrasker positivt – det er vildt imponerende at 
børnene bare træder frem og synger/optræder. C-huset har valgt at vise 
deres 7. årgangs produkt på gangen, men deltager altid som gode 
tilskuere i hallen. 7. årgang kan evt. lave en promovering af hvad der sker 
i C huset.  
Kan man tænke sig at 9 årg.  kunne sammenfatte et indslag, avis, folder, 
video, tale eller lignende med deres tilbageblik på de 10 år på skolen – 
evt. laves i en tidligere uge, da de arbejder med projekt i skolefestugen.  
Program/plan – hvad kan man se hvor – evt. klokkeslæt.  
Beslutning: 
Skolebestyrelsen anbefaler fortsat skolefest i samme form som i år, hvor 
ovenstående iagttagelser og udtalelser medtænkes. 

887 Targit 
bestyrelsesrapport 

Kommentar: Møde med Targit-medarbejder kunne først gennemføres d. 
15/1. 
Beslutning: udsat til næste møde 

888 Punkter til kommende 
møder 
(skal datolægges og tovholder 
anføres) 

Kommentar: 
Beslutning: 

- Targit rapport 
- Princip for forældreråd 
- Kvalitetsrapport 

 
Årskalender for skolebestyrelsen 
- herunder formøder mellem skolebestyrelsesformand, næstformand og skoleleder 

Formøder kl. 8-9:  Skolebestyrelsesmøder (mad kl. 16.30-17.00 i kantinen) kl. 17.00-19.30: 

2020: 

 5/2 

 11/3 

 6/5 

 10/6 

2020: 

 18/2 

 17/3 

 14/5 

 16/6 

 

 


