
 

Referat 

Dato/tid: 18. august 2020 kl. 16.30-19.00 

Sted: C-08 mødelokale 

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter:  
Elevrådsrepræsentanter:  
Medarbejderrepræsentanter: MN, SA 
Ledelsesrepræsentanter: PH, HO, MF 

Afbud: LS, Dan Andersen, elevrådet grundet nyt valg i september 

Referent: PH 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

919 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning: godkendt 

920 Præsentation af 
skolebestyrelsen 

Kommentar: 

• Martin Frank Nielsen – to børn i 4. og 3. klasse  

• Martin Frandsen – to børn i 3. og 0. klasse 

• Michel Brøndum Ferrer Ruiz – 1 barn i 3. klasse 

• Randi Sejr - to børn i 5. og 2. klasse 

• Nina Majbritt Jørgensen - ét barn i 2. klasse 

• Kristian Dalgaard - to børn i 6. og 2. klasse 

• Dan Andersen - tre børn i 7., 4. og 0. klasse  

• Maiken Norup – lærer i indskolingen og TR DLF 

• Sara Aggerholm – lærer i udskolingen og AmR 

921 Konstituering af 
bestyrelsen 

 Beslutning: 

• Formand – Martin Frank Nielsen 

• Næstformand – Randi Sejr  

922 Nyt fra elevrådet 

 

Kommentar:  
Det lille elevråd: se punkt 924 
Det store elevråd: se punkt 924 

923 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  

• Håndtering af corona-situationen optager medarbejderen, hvor 
vi er gået fra nødundervisning til alm. undervisning. 

• Arbejdsmiljøarbejdet genoptages. 

• Der er fokus på den nye arbejdsaftale, som er til urafstemning. 

• Skolestrukturoplægget har optaget mange og har betydet meget 
for arbejdsmiljøet og den generelle stemning. 



 

• Vi er gode ift. de generelle retningslinjer og vejledninger 
omkring hygiejne og afstand både elever og medarbejdere. 

• Der er ro og god trivsel. 

• Der blev lave en god fælles forberedelse i uge 32 forud for 
skoleåret – herunder også ift. vejledning i håndtering af corona. 

924 
 

Nyt fra ledelse Kommentar:   
LS:  

• Deltager ikke 
MF:  

• Opstart SFO er gået rigtig godt. Det er dejligt med 64 nye børn 
som er klar og parat til både sfo og skoledag. Man glemmer helt 
hvor små nye o. klasses elever er, men det er skønt. 
Oplevelsesdagen om onsdagen i uge 32 var velbesøgt af de nye 
0. klasses elever -kun én elev deltog ikke. Alle skolestartere har 
været i sfo i uge 32. 

• Første skoledag 0. årgang – godt modtaget af børn og voksne. 
Venskabsklassen som er 5. årgang lavede flagallé med god 
afstand til de nye elever og forældre.  

HO:  

• Projekt 1000 træer har igen i år sponsoreret fine nye træer til de 
nye elever, som havde mulighed for enten at plante i egen have 
eller de har kunnet aflevere træerne til beplantning på 
strækningen mellem Søringen og Svaneparken. Eleverne er selv 
med til at plante deres egne træer også de der har afleveret 
træerne til beplantning offentlig. Træerne er i år Kastanietræer, 
som bliver store og flotte, og sikre skyggefulde pladser i haverne. 
7 ud af 64 træer bliver derfor plantet på denne strækning. 

• Erhvervsmessen 2020 aflyses grundet covid-19, vi forventer at 
genoptage i 2021. Sidste år var der 29 erhvervsdrivende der 
deltog på messen. Vi glæder os meget over rigtig god opbakning 
og støtte fra de lokale erhvervsdrivende, som har udtryk ønske 
om fortsat samarbejde både omkring erhvervsmesse og andre 
tiltag. Det kan være vi laver en erhvevsmesse light, hvor elever 
interviewer lokale erhvervsdrivende og lave et projektoplæg på 
baggrund af interviewet. 

• Vi er heldige at fået mange henvendelser omkring vikararbejde 
både fra udefrakommende og som vanligt (og med god succes) 
fra egne tidligere elever, som har valgt sabbat-år i deres 
uddannelsesforløb. Der er afholdt samtaler med mulige vikarer, 
hvor de er instrueret i skolens værdier, rammer og regler. 

PH:  

• Bestyrelsens beføjelser og rammer:  
Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for 
skolens virksomhed: 

o Undervisningens organisering (fastlægge elevernes 
undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens 
længde, understøttende undervisning, holddannelse, 
samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, 



 

folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, udbud af 
valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes 
placering i klasser) 

o Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og 
forældrenes ansvar i samarbejdet 

o Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af 
undervisningen 

o Arbejdets fordeling mellem lærerne 
o Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 
o Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende 
o Skolefritidsordningens virksomhed. 

Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende skolens 
budget og undervisningsmidler. 
Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og værdiregelsæt 
for skolen. Disse regler skal bidrage til elevernes trivsel og til 
et godt undervisningsmiljø på skolen. 
Som medlem af en skolebestyrelse har man tavshedspligt. Det 
betyder, at du som medlem af en skolebestyrelse ikke må 
videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som du får på 
møderne. Man må ikke referere hvad andre har sagt på 
møderne. 
Skolebestyrelsen fører ikke tilsyn med konkrete personale- og 
elevsager. De hører under skolelederens kompetenceområde. 
Der er skolelederen der har det pædagogiske- og administrative 
ledelse af skolen. 
 

• Corona-update; ingen elever er endnu påvist smittet med covid-
19. Alle børn med symptomer der ikke allerede holdes hjemme 
ringes hjem, og må først møde i skole igen, når de er testet 
negativ for covid-19 eller har været symptomfri i 48-timer. 

• Kantine; den nye kantine er stille og roligt i gang. Efterspørgsel 
følges tæt, og Marianne (kantineleder) vurderer løbende 
udbuddet. Maden er godt modtaget af eleverne. 

• Nye elever; vi har indskrevet otte elever fra andre skoledistrikter 
siden 19/2, de er velintegreret i klasserne, hvor både forældre og 
elever har taget godt imod de nye venner. Der er endnu et besøg 
på torsdag af en familie der overvejer skoleskifte til 
Gyvelhøjskolen fra anden lille skole i lokalområdet. 

• Elevrådsvalg 14/9 kl. 11.30-15.00 – vi vil meget gerne have 
forældre som valgtilforordnede ved stemmebokse/valgurner.  

• Aftale om forslag til ny struktur: Forslagets 11 elementer:  
 

o Etablering af specialpædagogisk vidensklynge ved Niels 
Ebbesen Skolen og Campus Skanderborg og 
Ungdomsskolen. Afdeling E og D fra Låsby Skole og det 
nuværende Center Skovby bliver en del af den nye 
vidensklynge. Niels Ebbesen Skolen afgiver lokaler til 
Afdeling E, og Afdeling D placeres som udgangspunkt på 
det nuværende Bjedstrup Skole (se i øvrigt element 5). 



 

Center Skovby etableres i forbindelse med Campus 
Skanderborg (Finlandsvej).  

o Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, 
Stilling Skole og Virring Skole. 

o Etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry. 
o Organisatorisk og ledelsesmæssig kobling mellem 

Knudsøskolen og Ny skole i Ry. 
o Etablering af specialtilbud i Bjedstrup og lukning af 

folkeskoletilbud i Bjedstrup, dog med mulighed for 
etablering af friskole. 

o Etablering af landsbyordning i Stjær samt indflytning af 
dagtilbud på Stjærskolen. 

o Etablering af nyt fælles dagtilbud for Skovby, Galten og 
Låsby. 

o Veng Børnehus flyttes til lokaler på Veng Skole og 
samarbejdet med Jeksendalskolen styrkes. 

o Hylke Skole lukker som undervisningssted for 0.-2. 
klasse, dog med mulighed for etablering af friskole.  

o Flytning af Hørningskolen til Sølund og etablering af 
dagtilbud i de tidligere lokaler for Hørningskolen.  

o Iværksættelse af analyser omkring fælles ledelse på 
mindre skoler, etablering af mellemformer 
specialundervisning og almen undervisning, yderligere 
skoledistriktsjusteringer m.m. 

• Handlekatalog budget 2021-2024 – af særlig relevans for skole 
o Tidligere overgang fra børnehave til SFO 
o Halvering af puljen til fagligt svage elever 
o Nedlæggelse af aftenklubberne 
o Reduktion af integrations- og tosprogsområdet 
o Reduktion i grundtildeling og á-pris til skolerne 
o Reduktion til foranstaltningsområdet for børn, unge og 

deres familier 
o Bygningsdrift 

925 Kvalitetsrapport tillæg Kommentar: 
Kommunalbestyrelsen skal i kvalitetsrapporten redegøre for anvendelse 
af frigivne ressourcer som følge af anvendelse af §16b – afkortning af 
skoledagen. 
 
Gyvelhøjskolen har valgt at afkorte skoledagen i 4.-9. årgang til fordel for 
en indsats omkring faglige læsning, hvor hver klasse i to ugentlige timer 
har to voksne til at understøtte denne indsats. 
 
Midler afsat til kvalitetsløft af det understøttende undervisning af den 
enkelte skole i 2019/2020 svarende til kr. 134.000,- på Gyvelhøjskolen – 
er anvendt til at fastholde indsatsen Stjernestund, hvor eleverne i 0.-3. 
klasse årgangsvis opdeles i mindre hold svarende til elevernes 



 

individuelle faglige læseniveau. Hver årgang modtager så niveauspecifik 
læseundervisning i tre lektioner ugentligt i et kvartal årligt. 
 
Den lovbestemte afkortning af skoledagen for indskolingen 0.-3. klasse 
har frigivet midler på Gyvelhøjskolen svarende til kr. 83.000,-, som 
anvendes til at fastholde medarbejdere i SFO. 
 
Beslutning:  

926 National Test Kommentar: 
Skoleleder fravalgte elevernes deltage i nationale test i skoleåret 
2019/2020, hvor det ikke var skolen pålagt. Dette ud fra en tanke om, at 
skolen foretaget mange valide målinger og test af skolens elever, MG test 
i matematik, og ST test i dansk m.fl. 
Skolen blev udvalgt random til at gennemføre obligatoriske nationale 
test på 2. årgang i dansk/læsning. 
Helen gennemgår resultaterne til bestyrelsens orientering. 
Beslutning: 

927 Targit 
bestyrelsesrapport 

Kommentar:  
Opmærksomhed på særligt dansk og matematik afgangsprøver. Der er i 
skoleåret 2020/2021 prioriteret ekstra ressourcer til 
matematikvejledning og matematik-boost. Dansk er opprioriteret siden 
2019/2020, hvor vi iværksatte indsats omkring faglig læsning i 
mellemtrin og udskoling. 
God trend ift. nedadgående sygefravær – vi har gennem længere tid ikke 
haft langtidssyge. 
 
Beslutning:  

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

Kommentar: 
Beslutning: 
 

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

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

2020: 
Aftales med formand 
og næstformand 
efter konstituering 
har fundet sted 
 
2021: 
 

2020: 

• 18/8  

• 10/9 - Kontaktforælderrødder, medarbejderdag, 

• 10/11- SFO målsætning, (Gyvelhøjskolens kontrakt), GJUK  
 
 
2021: 

• 14/1  

• 9/2 – Regnskab 2020, Budget 2021 

• 18/3 – Trivselsmåling  

• 18/5 – Eksamen/prøver 

• 24/6 – Budgetopfølgning 2021 



 

 

 


