
 

Referat 

Dato/tid: 23. september 2021 kl. 17.00-19.30 

Sted: Mødet afvikles via TEAMS 

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank, Martin Frandsen, Kristian, Ebbe, Dan, Tascha 
Elevrådsrepræsentanter: Miamaja og Mathias, Mathilde 
Medarbejderrepræsentanter: MN, CHB 
Ledelsesrepræsentanter: PH, HO 

Afbud: Maiken, Michel, LS og MF,  

Referent: HO og PH 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

1014 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Mødet blev indledt med velkomst til ny elevrødder, Miamaja, Mathias og ny 
forældreråds repræsentant Tascha og senere på mødet også til Mathilde samt 
en kort præsentation af alle. 
Beslutning:   
Godkendt via AULA 

1015 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  
Martin Frank og Kristian har været valgtilforordnet til elevrådsvalget – det gik 
rigtig godt. 

1016 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd:  
Mange idéer: vil gerne have et bordtennisbord udenfor, samle ind til kræftens 
bekæmpelse (Bestyrelsens spørger ind til valget af Kræftens bekæmpelse?) 
ved at stå i bod til skolefest, ønsker flere mål til boldbanerne – vil f.eks. søger 
penge til flere mål gennem skolemælk legatet, Idé lave en skraldeklub eller 
skiftes til at samle skrald. Vil gerne have Nachos tilbage på menuen i kantinen. 
(Principper siger vi skal have sundt mad. Pia vil gerne komme og tale med 
elevrådet om ønsket) og skraldeklub for hele skolen, hvor eleverne skiftes til at 
medvirke til renhold, så der ser pænt ud på skolen. 
Det store elevråd:  
Valg af formand. Ingen som tilbød sig at være formand. Muligt at de kommer til 
at skiftes. De har drøftet forslag til årets arbejde; idéer til foredrag om 
forskellige emner, alkohol, ludomani, flygtninge, Tourette, sociale medier. 
Søge penge fra unge patruljen eller skolemælkslegatet, stand up, basketball 
kurve, møbler til aulaen, bordfodboldbord til aulaen. Nyt navn til aulaen, men 
bibeholdt ”Aula”.  
SoMe-manifest skal tages op i samtlige udskolingsklasser. Fokus på hvordan man 
færdes på sociale medier uden racisme, groft sprog, kønsdiskrimination og 
lignende 
Mathias har fået mod på at tage formandsposten i elevrådet. 



 

1017 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
AN:  
3i1 (APV-proces) er i gang blandt medarbejderne og der gives arbejdstid til 
opgaven, da vi ønsker 100% svar.  
CHB:  
Der er kommet en god dagsrytme i SFO, med start altid udenfor, spises frugt og 
fast program som tidligere.  
Årshjul drøftes i øjeblikket.  
Forældre har taget godt imod aktivitetsplanen. 

1018 Nyt fra ledelse Kommentar:  
LS:  
Syg 
MF:  
Syg 
HO:  
Brugerrådsmøde omkring Galten Hallen. Skolen ønsker et musikanlæg og en 
projektor/lærred. Musikanlæg er imødekommet ikke det andet. Skolen ytrede 
atter samarbejde med foreningerne, der er flaskehalse, men idrætsrådet i 
Skanderborg arbejder på en løsning. 
Mange kulturarrangementer og 4. klassernes musikdag er afviklet/afvikles 
øjeblikket. 
PH:  
Der pågår en del centrale ændringer ift. ledelsesorganisationen i Skanderborg 
Kommune, som ikke er helt på plads endnu. 
Har haft besøg af tidligere elever, der nu er i videreuddannelse, som udvikler 
uv. materialer, som de gerne ville teste. 
En del reparationer rundt omkring på skolen, vinduer og døre der udsættes for 
”uheld”. 
Ekstra opmærksomhed på, omkring og med udsatte elever, der er i mistrivsel 
grundet forskellige forhold i deres liv. 
Arbejder målrettet med balancen mellem virtuelle møder og fysiske møder i 
ønsket om at bruge tiden mest fornuftig. 
Dialogmøde om bæredygtighed d. 6/10 kl. 19-21. Fra bestyrelsen deltager 
Martin, Kristian samt Miamaja og Mathias. 

1019 Budgetopfølgning 2021 Kommentar:  
MFR gennemgået. 

1020 Elevernes sprog Kommentar:  
Der er fortsat nogle meget vilde ord der florerer – oftest, når der ikke er voksne 
til stede.  
Modet vokser heldigvis blandt eleverne, som er blevet bedre til at henvende sig 
og bede om hjælp ift. det der foregår, når de voksne ikke er til stede. Det give 
ros mulighed for at gå målrettet ind i sagerne på klasseniveau, gruppeniveau og 
individniveau – og inddrage forældre.  
 
Fælles indsats med elevrådet med fokus på, hvad ord kan gøre ved andre 
mennesker.  
Inddrag gerne venskabsklasser i arbejdet med sproget, da små lytter til store. 
Inddrag vore principper som fint støtter op om indsatsen 
 
Beslutning:  
Skolebestyrelse opfordre til en vedvarende indsats, hvor alle taler pænt til 



 

hinanden, siger god morgen, ønsker hinanden god dag. Gode rollermodeller 
både blandt elever og voksne. 

1021 
 

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

Kommentar:   
Materiale udsendes til gennemlæsning forud for kommende 
skolebestyrelsesmøde. 
Mads introducerer tiltaget og baggrund herfor – herunder ønsket om at 
bestyrelsen arbejder videre med en henvendelse til politikkerne.  
 
Fra sidste møde: 
Vigtige pointer: 

• Ordet ”fastholdelse” går igen – det virker negativt ladet. 

• Savner argumentation for, hvad er fordelen for øvrige elever som ikke 
er udfordret/har særlige behov. Eksempelvis mere tid og 
opmærksomhed. 

• Vigtig at præcisere hvad det er for en børnegruppe. 
 
Beslutning:  
Punktet tages op igen på næste møde. 

1022 Film til forældremøder Kommentar:  
Film er under forarbejdning og anvendes på alle klassetrin undtagen 0. årgang. 
Kristian og Michel har udarbejdet introduktion fra Skolebestyrelsen til forældre 
på kommende 0. årgang. 
Beslutning:  
Teknikken syntes at virke nu, så filmen vil være klar i næsten klar. 

1022 Status - Skolehal til 
Gyvelhøjskolen  

Kommentar:  
PH har rykket for svar, men har fortsat intet svar fået.  
René Sørensen har fået en henvendelse fra fagsekretariatet vedr. evt. 
overtagelse af drift af Galten Hallen. 
Beslutning:  
Vi følger udviklingen tæt. 

1023 Principper for: 
1. Dannelse- og 

sammenlægning af 
hold/klasser 

2. Idrætsundervisnin
gen 

3. Skolebestyrelsen 
ved 
Gyvelhøjskolen 

4. Sygemelding og 
registrering af 
elevfravær 

Kommentar: 
 
 
Beslutning: 
1.  
Godkendt som det foreligger 
2.  
Fjerde punkt slettet og der indsættes formål – tages op på kommende møde.  
3:  
Godkendt 
4.  
Godkendt 

1024 Silkeborgvej – sikker 
skolevej 

Kommentar:  
Medarbejder på sagen er på ferie til og med d. 27/9 
Elevrådet er også optaget af denne vejstrækning, særligt ift. elever fra Høver, 
som skal krydse vejen er det utrygt. 
Beslutning:  
Punktet tages op på kommende møde. 



 

1025 Nationale Test  Kommentar:  
Trivselsmåling blev gennemgået på sidste møde. 
Nationale test er gennemgået. 
Skolen er underlagt skærpet GPDR restriktioner. 
Beslutning:  
Taget til efterretning 

1026 Indskrivning og 
udskrivning  

Kommentar:  
Skolebestyrelsen søger statistik for det sidste år for indskrivning og udskrivning. 
Pia undersøger, hvilke data hun kan trække og dele. 
 
Spørgsmålet blev sendt til fagsekretariatet, som henviser til GPDR lovgivningen 
og meddeler, at alle informationer der kan henføres til enkeltelever, ikke må 
deles, derfor kan vi ikke dele statistik på klasseniveau, hvilket var det som der 
blev fremsat ønske om på sidste møde. 
Bestyrelsen kan altid opfordre til at forældre tager dialog – og ledelsen går altid 
i dialog med forældre ikke blot til elever der indmeldes – men også til elever der 
udmeldes. 
 
Der er indmeldt i alt 20 elever i perioden 1/1 2021 til nu. 
Der er udskrevet 24 elever i perioden 1/1 2021 

• 3 flyttet til anden kommune  

• 6 elever er overgået til efterskoleophold i 9. kl.  

• Ikke nævnt antal elever er indskrevet i specialskoler  
I disse tal indgår ikke elever der er indmeldt i 0. klasse i august og elever der gik 
ud af 9 klasse i august.  
Beslutning:  
Taget til efterretning 

1027 Punkter til kommende 
møder 
(skal datolægges og tovholder 
anføres) 

Kommentar: 

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

• Samarbejde med GJUK, GFS og andet. 

 
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: 
 
16/9 kl. 14-15 
 
2022: 
 

2021:  
17/8 
23/9 (virtuel) 
30/11 – afbud HO 
2022:  
20/1  
22/2 (virtuel) 
24/3 
10/5 (virtuel) 
16/6 

 
 
 

Forældremøder 

0.+7. årgang 19-aug 

4.+6. årgang 31-aug 

3.+9. årgang 02-sep 

1.+5. årgang 07-sep 

2.+8. årgang 09-sep 

 


