
 

Referat 

Dato/tid: 17. september 2020 kl. 16.30-19.00 

Sted: C-08 mødelokale 

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank, Martin Frandsen, Randi, Michel, Dan, Kristian 
Elevrådsrepræsentanter:  
Medarbejderrepræsentanter: MN, SA 
Ledelsesrepræsentanter: PH, HO, LS 

Afbud: Nina, MF 

Referent: LS 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

929 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning: godkendt 

930 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  
- Positiv tilbagemelding fra Thomas Cortz på læserbrev angående 

høring, der var kommet i avisen fra skolebestyrelsen.  
- Været en del af elevrådsvalg, som gik godt og i fred og 

fordragelighed. 

931 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar: Nyt elevråd præsenteres- udsat til næste møde. 
Det lille elevråd:  
Det store elevråd:  

932 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
- Personalegruppen er i gang med et høringssvar angående 

skolestruktur.  
- Fortsætter arbejdet med fokus på samarbejdet samt det gode 

arbejdsmiljø internt. 
- Fokus på nye ansættelser. 
- Fortsat fokus på Covid-situationen. 

933 
 

Nyt fra ledelse Kommentar:   
LS:  

- Prøver – indledende opgaver i forhold til lærerteamet og elever. 
- Nationale test  

MF:  
- Fokus på de nye elever i a-huset – de er kommet godt i gang. 

HO:  



 

- Svømmehalsprojekt i Galten-Skovby, har været med til 
bestyrelsesmøde. Elevrådet har besluttet at vi på et løb skal 
samle ind til projektet. 

- Opfølgning på klasseindsatser. 
PH:  

- Bestyrelsesformand og kontraktholder har modtaget en 
invitation til Høringsmøde om forslag til struktur for skole og 
dagtilbud for hele Skanderborg kommune d. //10 kl. 19.00-
21.30. Martin og Pia deltager. 

- Skolen oplever elever, der udfordrer hinanden i challenges – vi 
har henvendt os til GJUK ift. et samarbejde om at få det stoppet. 

- Sygdom – Covid-situationen gør at vi ser lidt mere sygdom for 
tiden. Vi har dog fortsat en lille sygdomsprocent. 

- Skolen deltager i Louise Klinge- forløb om relationskompetence. 
Der er sendt et skriv ud til forældrene om, at der bliver filmet 
personale, som skal bruges i dette forløb. 

- Skolebestyrelsen bakker op om, at vi aflyser skolefesten i år på 
baggrund af Covid-situationen. 

- Orientering om SSP-sag 
- Ønske om et samarbejde på tværs af byens institutioner og 

idrætsforeninger samt forældre med fokus aktiviteter for børn 
og unge eftermiddag/aften.   

934 GJUK  Kommentar: På bestyrelsesmøde i GJUK bliver bestyrelsen konstitueret 
og herefter kommer drøftelser omkring ønsker til samarbejde.  
Beslutning: Møde med GJUK udskydes til d. 10/11 2020 

935 Høringssvar Kommentar:  
- Orientering om inputs fra henholdsvis pædagoger og lærere. 
- Gennemgang af budgetforlig. 

Beslutning: 
- Arbejdsgruppen mødes 8/10 kl. 16.15-17.45 og laver udkast til 

høringssvar. 

936 Forældrerødder Kommentar: Bæredygtige fællesskaber 
Beslutning: 

937 Medarbejderdag Kommentar: Medarbejdernes dag d. 5/10.  
Beslutning: Bestyrelsen brygger på en overraskelse. 

938 Skolehal til 
Gyvelhøjskolen  

Kommentar: - Punktet udsat 
Beslutning: 

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

Kommentar: Mødet i januar flyttes og afholdes i stedet d. 27/10 2020 
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: 
 
 
 
2021: 
 

2020: 

• 27/10 – Samarbejde i Galten/Skovby, samarbejdet med GJUK 

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

• 9/2 – Regnskab 2020, Budget 2021 

• 18/3 – Trivselsmåling  

• 18/5 – Eksamen/prøver 

• 24/6 – Budgetopfølgning 2021 

 

 


