
 

Dagsorden 

Dato/tid: 30. november 2021 kl. 16.30-18.00 (Julefrokost kl. 18.00-? i kantinen) 

Sted: Mødet holdes i B-60 (Hundehuset)  

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank, Martin Frandsen, Kristian, Ebbe, Dan, Mathilde, 
Elevrådsrepræsentanter: Miamaja 4b og Mathias 8y 
Medarbejderrepræsentanter: MN 
Ledelsesrepræsentanter: PH, MF, LS 

Afbud: HO, Michel, AN, CHB 

Referent: MF 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

1028 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning:  Godkendt 

1029 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  

• Martin, PH, Mathias, Miamaja, Kristian har deltaget i dialogmøde om 
bæredygtighed. Formålet med dialogmødet var at vidensdele omkring 
klimatiltag på skolerne 

• Henvendelse omkring komunikationskultur på skolen: Hvordan taler 
man til hinanden, med hinanden og om hinanden på Gyvelhøjskolen. 
Et tema der kunne være godt at drøfte overordnet i skolebestyrelsen. 

• Henvendelse omkring rygepolitik. Er der noget i skolens rygepolitik, der 
skal op til overvejelse? Der er lavet en politik, som er revideret for 
nylig, den henvises til. 

1030 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd:  

• Indsamling til kræftens bekæmpelse. Med begrundelse i at det rammer 
mange, mange kender nogle der har været ramt ved f.eks. at overskud 
fra  

• Nachos i kantinen kan desværre ikke gå ind under kostpolitikken. 

• Ønsker: net til 11-mandsmål, Multijuice i kantinen, sprit i klassen, 
vegetarburger var god, kødfri dag i kantinen 

• Det store elevråd:  

• Brug af køkken i aulaen, snak om hvad man må bruge køkkenet til. Skal 
ryddes op og gøres rent af dem der bruger det + elever/klassedukse. 
→Henstilling til elever og forældre fra SB angående opretholdelse af 
skolens kostpolitik. 

• Køb af tallerkener i f.eks. genbrugsbutikker til aulaen. 

• Julefodbold: Ændringer i regler. 

• Sund kost i kantinen. 



 

1031 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
AN: Afbud 
MN:  

• Arbejder på A20 i kommende skoleår 

• Fagfordeling 

• Brug af §16B – vi har omlagt undervisning ved forkortelse af skoledag 
til to-lærerordning. 

• 3i1 – kigger på resultater sammen med AMR 
 

CHB: Afbud 

1032 Nyt fra ledelse Kommentar:  
LS:  

• Standpunktskarakterer 

• tilmelding til prøver 

• skematilpasning grundet Louises uddannelse VIA 

• engineering samt klima og bæredygtighedsforløb for udvalgte lærere 

• Indkøb af mobilt naturfagsværkested 

MF:  

• Endnu en coronaperiode, hvor tiltag har skullet overholdes 

• Ansøgning er sendt afsted til deltagelse i forløb om mellemformer 

• Deltagelse i skolefodbold. Drengene nåede til 8-delsfinalen 
 
 
HO: afbud 
 
PH:  

• Corona – positivt hvordan forældre har været gode til at hjælpe ift 
smitteopsporing 

• Kommunal omsadling – mere pipeline-styring 

• Mere fokus på sygefravær 

• Skrevet ny kontrakt 

1033 Budgetopfølgning 2021 Kommentar:  

• Budgetopfølgning gennemgået 

1034 Online undervisning – 
erfaringer, kvalificering 
og viderearbejde 

Kommentar:  

• Er blevet brugt igen i forbindelse med endnu en coronabølge i enkelte 
klasser 

• Der sidder nogen der har svært ved den digitale dannelse, hvis ikke der 
er lavet rette indstillinger 

• Der er lavet kurser i brugen af teams 
Beslutning:  

• Kan bruges fremadrettet primært i udskoling i enkelte timer, hvor det 
kan give mening. 

 



 

1035 
 

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:  

• Godkendes på kommende møde 

1036 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. 
Bliver sendt ud til godkendelse inden jul. 
Beslutning:  
 

1037 Status - Skolehal til 
Gyvelhøjskolen  

Kommentar:  
PH har rykket for svar senest 24/11 2021 
Beslutning:  
Bliver droppet for nuværende, tages op igen hvis  

1038 Principper for: 
1. Idrætsundervisnin

gen 

Politikker for: 
2. Trafik  
3. Kost 

Kommentar: 
Idrætsundervisningen tages op på november møde.  
 
Beslutning: 
Princip og politikker godkendt. 

1039 Silkeborgvej – sikker 
skolevej 

Kommentar:  
Elevrådet er også optaget af denne vejstrækning, særligt ift. elever fra Høver, 
som skal krydse vejen er det utrygt. 
Martin har fået tilsendt trafiklink, hvor det umiddelbart vurderes at tallene er 
under grænsen for om der skal laves sikker trafikvej.  
Beslutning:  
 

1040 Samarbejde med 
GJUK, GFS og andet. 

Kommentar: 
SB venter på en invitation. 
Beslutning: 
Punktet tages op på kommende møde. 

1041 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: 

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 

 


