
 

Referat 

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

Sted: C-AULA mødelokale 

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank, Martin Frandsen, Michel, Kristian, Nina, Dan, 
Ebbe 
Elevrådsrepræsentanter: Benjamin, Josefine 
Medarbejderrepræsentanter: MN, SA 
Ledelsesrepræsentanter: PH, HO, LS, MF 
Gæster: GJUK bestyrelse kl. 17-18 

Afbud:  

Referent: Mads 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

949 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning:  

950 Dialogmøde med GJUK 
Kl. 17-18 

Kommentar:  
Leif fremlagde sine tanker om GJUK med referencer til sin forestilling om 
samarbejdet mellem skole og GJUK før sin tiltræden samt sine ønsker 
om fremtidigt samarbejde med skolen. 
Gyvelhøjskolens skolebestyrelse fremlagde sine drøftelser og tanker og 
inviterede til et samarbejde omkring de værdimæssige rammer for 
arbejde – og samarbejde og lokalområdets børn og unge.  
Beslutning: 
Overvejelser omkring nedsættelse af en arbejdsgruppe i bestyrelsen ift. 
det videres samarbejde med GJUK om fælles værdi. Tages op på et 
senere møde 

951 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  
Michel blev valgt som næstformand i skolebestyrelsen. 

952 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd:  
Sikker skolevej fra Høver over gl Silkeborgvej. 
6. årgang har et ønske om at bevægelse placeres efter spisning 
Ønsker fleres skraldespande udendørs ved B- og C-hus. 
Det store elevråd:  
Formand var inviteret til fællesmøde for elevrådsformænd på fælleden. 
Planlægning af covid-19 sikker julefodbold. 
Mad i kantinen- ønske om kylling til salaten og toast. 



 

Eleverne tager puder med til deres stole, så sidder de bedre. 

953 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
CHB:  
Corona tilpasninger i hverdagen – herunder fast udeværksted, som 
fungerer så godt, at det også skal være fast element i SFO’ens 
målsætning.  
SFO’ens Målsætninger er behandlet på p-møde. 
MN:  
Ledelsens opdaterer løbende ift. Corona – medarbejderne har godt styr 
på det.  
Høringsvar omhandlende skolestruktur debat blev grundigt bearbejdet 
og behandlet gennem en tidskrævende proces – nu er det så ikke 
længere er aktuelt.  
Ansættelses samtaler til opslået stilling optager. 

954 
 

Nyt fra ledelse Kommentar:   
LS:  
Optaget af administrative opgaver omkring afgivelse af 
standpunktskarakter. 
MF:  
Målsætninger for SFO er behandlet og udkast præsenteres under senere 
dagsordenspunkt. 
Emneuge om Astrid Lindgren forløb rigtig godt, og der er lavet flotte 
produkter. 
HO:  
Affaldssortering skal fremover opjusteres. Plan for dette skal drøftes i 
skolens forskellige udvalg og elevråd. Fremover skal emballage også 
sorteres. Kræver flere spande til sortering. Vi har en køreplan klar for 
dette 

PH:  
Covid- 19 på skolen. Et omfattende men godt samarbejde med forældre, 
om at bryde smittekæder herunder isolation og testning. Vi oplever at 
alle gerne vil gøre det rigtige for at passe på hinanden.  
Sygefravær blandt skolens medarbejdere er stigende ikke mindst 
grundet covid-19 testning og ventetid på svar. 
Ekstra opmærksomhed på skolens økonomi grundet etablering af ny 
administration, mødelokaler (i D-bygning og B-bygning), kontor, 
personalerum for alle skolens medarbejdere samt opholdsareal til C-
bygningens elever i c-aula. 
Kantinen har haft besøg af levnedsmiddelkontrollen. Der var få 
bemærkningen – eksempelvis plastskærm ved disken skal opsættes. 
Randi P. Sejr er tiltrådt den vakante stilling som skolesekretær.  
Ansættelse af ny lærer- vanskeligt at finde en ny tysklærer. Aktuelt langt 
færre ansøgninger end ved tidligere stillingsopslag. 

955 SFO målsætning Kommentar:  
Fremsendt til gennemlæsning forud for mødet 
Ønske om tydelig definition af begreber som eksempelvis robusthed, 



 

livsduelighed m.m., således man er sikker på, hvad der menes specifik 
for Fritterhøjen. 
Der ønskes en reduktion i omfang af tekst, da mange formentlig 
udelukkende ser første side. 
Beslutning:  
Målsætningerne gennembearbejdes og fremsendes til behandling og 
godkendelse på bestyrelsesmøde d. 9/2 2021. 

956 Princip for god 
kommunikation 

Kommentar:  
Udkast sendt til gennemlæsning forud for mødet. 
Vi skal være opmærksomme på sprogets udvikling, og fortsat holdes god 
dialog med børn og unge, så vi har forståelse af begreber/ord, som får 
en anden betydning blandt dem, som voksne kan være afskåret fra at 
kende. 
Skolen oplever, at elever og forældre er gode til at informere hinanden 
og skolens medarbejderne, når sproglige grænser overskrides.  
Politikken kan med fordel introduceres på forældremøder – evt. nævnet 
i bestyrelsens introfilm. 
Beslutning: 
Udkastet korrekturlæses – om end indholdet er godkendt. 
Korrekturlæst politik tages op på mødet d. 9/2 2021 til endelig 
godkendelse. 

957 Skolehal til 
Gyvelhøjskolen  

Kommentar: -  
Beslutning: Punktet udsat til 9/2 2021 

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

Kommentar:  
9/2 2020  

- SFO målsætninger  
- Politik for god kommunikation 

 
 
 
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: 

2021: 
 

2021:  

• 9/2 – Regnskab 2020, Budget 2021, Skolehal, SFO målsætninger 

• 18/3 – Trivselsmåling – Forældremøder/forældreråd 

• 18/5 – Eksamen/prøver- Forældremøder i det nye skoleårs opstart- deltagelse af 
bestyrelsesmedlemmer 

• 24/6 – Budgetopfølgning 2021 

 

 


