
 

Referat 

Dato/tid: 18. maj 2021 kl. 16.30-18.20 

Sted: TEAMS  

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank, Martin Frandsen, Michel, Kristian, Nina, Ebbe 
Elevrådsrepræsentanter:  
Medarbejderrepræsentanter: MN, CHB 
Ledelsesrepræsentanter: PH, HO,  

Afbud: Dan, Mads, Laura , Benjamin, Josefine 

Referent: HO/PH 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

979 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning: Godkendt pr. mail 

980 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  
Deltog i intro møde med kommende børnehaveklasserne via TEAMS 

981 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd: intet at referere 
Det store elevråd: intet at referere 

982 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
CHB:  

• Der opleves en vis corona træthed blandt medarbejdere ift. rammer og 
restriktioner, omend får vi stadig afsluttet året på en god måde og ser 
frem mod et forhåbentlig mere almindeligt skoleår.  

MN:  

• Fagfordeling og organisering iht. A20 af kommende skoleår er i gang. 

• To ny kollegaer er ansat. 

983 Nyt fra ledelse Kommentar:  
LS:  
- Afbud 
 
MF:  
- Afbud 
 
HO:  

• Sommercamp afvikles i uge 26 og 31 der gives plads til 20 deltagende 
børn. Der er et godt samarbejde med lokale foreninger. GJUK blev 
inviteret ind i samarbejdet, da vi gerne så en tilstrømning af tilmeldte i 
GJUK. Desværre kunne GJUK ikke se sig ind i opgaven. 

• Elevsager 



 

• Samarbejde med kulturskolen omkring kommende 4. årgang omkring 
musikundervisning omkring udvalgte instrumenter, som børnene også 
låner med hjem (to-årigt projekt). Musikskolen sender også 
medarbejder med i projektet. 

• Nationale test gennemføres planmæssigt, der er booket til alle klasser. 

• Trivselsmålingsresultater er først tilgængelige primo juni. Klasserne 
skal arbejde specifikt med den gode klassetrivsel i kommende skoleår. 
Arbejdes tager udgangspunkt en konkret handleplan som udarbejdes 
på baggrund at resultaterne i trivselmålingerne. 

 
 
PH:  

• Nyansættelser: Der er ansat to nye medarbejdere. Amalie og Miki. 
Begge har de matematik og musik som linjefag og de tilknyttes 
henholdsvis kommende 1. årgang og kommende 4. årgang. 

• Nye elever: De sidste to uger er der indskrevet 10 elever imens tre 
elever er skiftet til henholdsvis Hestehaveskole (2) og Skovbyskolen (1) 

• Fagfordeling: Traditionen tro har vejen mod fagfordelingen være lang 
og med en del udfordringer ikke mindst grundet covid-19.  

• Sygefravær: Der er en væsentlig stigning fra 2020 til 2021. Stammer 
mestendels fra langtidssygefravær. Opmærksomhed omkring dette. 

• Handlekatalog er udkommet fra Skanderborg kommune til udtales i 
LMU. 

• Ungeprofilundersøgelsen gennemført i nuværende 7.-9. årgang i 
anden halvdel af år 2020 viste nogle uheldige tendenser 

o Mindre trivsel blandt unge 
o Øget selvskade blandt unge 
o Markant større forbrug af smertemedicin 
o Galten ligger langt under kommuneniveau ift. antallet af unge 

der går i klub  
o Flere i 8.-9. årgang har prøvet at drikke end 

kommunegennemsnittet. 

984 
 

Samarbejde med 
børnehaverne om 
ansøgning om 
forsøgspulje til gråzone 
mellem almen og 
special. 

Kommentar:   
Samarbejde omkring overgangen fra daginstitution til skole for børn med 
særlige udfordringer drøftes fortløbende mellem Børnehaverne og skolen. 
Det er et fælles ønske for Gyvelhøjskolen og daginstitutionerne at bakke op om 
Skanderborg Kommunes mål om at så mange børn som muligt passes i 
almenmiljøet. 
 
Flere børn (ikke alle børn) med særlige udfordringer ville profitere af at blive i 
de lokale daginstitutioner og skole, såfremt der kunne findes de fornødne 
midler til at give dem den ekstra støtte de har brug for. 

• Vi oplever det er et ønske forældrene har for deres børn 

• Det er en styrke for barnet at det bibeholdes i nærmiljøet, og kan 
fastholdes i det netværk der er opbygget 

• Det bruges ikke tid og penge på lang transport. Den tid barnet dagligt 
bruger på at køre i taxa, er tid hvor barnet går glip af læring og omsorg 
(bekymring fra forældrepar) 

• Forskning viser at forebyggende indsats er vigtig.  
 
Den økonomiske ramme til fastholdelse i nærmiljøet kan måske findes ved at 
ændre på fordeling mellem special- og normalområdet, eller ved at målrette 



 

nogle af de midler den store børnetilvækst bringer med sig til dette – vi ved det 
ikke? 
 
Vi vil udarbejde vores fælles bud på hvordan vi kan understøtte kommunens 
mål. 
 
Der er forskellige rammer for skole og daginstitutioner, så vi udarbejder hver 
især en skrivelse. 
Indhold: 

• Hvilke børn tænker vi  

• Økonomi. Hvad ser vi af besparelses potentialer 

• I hvilken grad kræver det specialfaglig uddannelse af vores personale 

• Forældrenes ønsker inddrages 
 
Næste møde mellem skole og børnehave afvikles d. 27. maj, hvor vi afstemmer 
vores beskrivelser, så det fremstår som et fælles projekt. 
 
Vi ønsker at inddrage bestyrelserne i projektet, så de kan hjælpe med at bære 
det videre til det politiske system.  

985 Eksamen/prøver – 
status/sidste skoledag 
og dimission 

Kommentar:  

• Skriftlige prøver er veloverståede – nu venter de mundtlige prøver i 
dansk og engelsk primo juni. 

• Sidste skoledag er d. 21. juni. 

• Dimission er d. 22/6, hvor vi håber, at vejret tillader, at vi er udenfor. 
Beslutning:   

986 Status - Skolehal til 
Gyvelhøjskolen  

Kommentar:  
Beslutning:  
Der er udarbejdet en henvendelse med en række spørgsmål, som skal sendes 
videre til Stjærskolens bestyrelse for at høre mere om, hvordan deres proces 
var, da skole fik drift af hallen i Stjær. 

987 Forældremøder/       
forældreråd 

Kommentar:  

• Pia har været til møde med direktør og chef i Skanderborg Kommune 
sammen med to kollegaer – fokus; hvordan sikrer vi den rette 
kommunikationsvej – og hvordan håndterer man ”urimelig” omtale af 
ansatte på sociale medier. 

• God opbakning fra Gyvelhøjskolens skolebestyrelsen i forhold til 
kommunikations veje, hvordan kommunikationsvejene er. 

Beslutning:  

• Besluttes at dette tager med på forældremøder i efteråret. 

• Den gode måde at kommunikere på er på Aula jf. 
kommunikationspolitikken vedtaget i skolebestyrelsen. 

• Ved uenigheder så opfordrer vi til, at man tager direkte kontakt til 
hinanden og ikke benytter sociale medier, da rammen for 
kommunikation på sociale medier ikke altid befordrer den gode tone. 

• Gør opmærksom på kommunikationsprincippet til forældremøderne 

988 Principper gennemgås Kommentar: 

• Princip for skemalægning 

• Princip for skoledagens organisering 
Beslutning: 

• Begge principper godkendt under forudsætning af, at de 



 

korrekturlæses. 

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

Kommentar:  

• Budgetopfølgning 2021,  

• Trivselsmåling,  

• Kalender for kommende skoleår, der under dato for forældreråds møde 
med skolebestyrelsen. PH laver udkast til kalenderen. 

• Indhold på forældremøder/film 

• Skolehal 

• Prøver 

• Sikker skolevej - Silkeborgvej 

• Bestyrelsesdagsordener og referater i andre medier end AULA – HO 
undersøger (Office 365???) 

• Sommerafslutning 

 
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:  

• Sept. elevernes sprog,  

• Evaluering af muligheder ift. online undervisning – hvad har vi lært under Corona 
nedlukning, som vi kan arbejdere videre med. 

 

 


