
 

Referat  

Dato/tid: 16. juni 2022 kl. 16.30-18.30 (Sommerafslutning kl. 18.30 med spisning) 

Sted: Mødelokale B-hus (Forplejning i kantinen)  

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank, Dan, Martin Frandsen, Ebbe, Mathilde, Tascha, 
Emily 
Elevrådsrepræsentanter:  
Medarbejderrepræsentanter: MN, AN 
Ledelsesrepræsentanter: MF, PH 

Afbud: HO, Michel, Miamaja 4c, LS, Mathias 8y, Kristian 

Referent: PH 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

1082 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning:   

• Godkendt pr. mail 

1083 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  

• Afsked med Dan og Michel – Dan fortalte lidt om sin oplevelse af at 
være i skolebestyrelsen – herunder hvad han er mest stolt af at have 
bidraget til. 

• Præsentationsrunde grundet nye i bestyrelsen 

• Besøget i GJUK er blevet aflyst grundet megen aktivitet på skolen. 

• Dimission i kommende uge – d. 23/6 

1084 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd:  

• Afbud 
Det store elevråd:  

• Afbud 

1085 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
AN:  

• Fagfordeling – altid spændende 

• Ansættelsessamtale 

• AmR opgaver 

• Indslusning af nye elever 
MN:  

• Fagfordeling – kontaktlærerfordeling sendt til forældre. Vendes med 
elever i morgen 

• Ansættelsessamtaler børnehaveklasseleder og to nye lærere til 1. 
årgang 

• Evaluering af skoleåret i uge 26 og planlægning af nyt skoleår i uge 31 



 

1086 Nyt fra ledelse Kommentar:  
LS:  

• Nationale test – gennemgang at hovedtræk (Udsat til første møde i det 
nye år) 

MF: 

• Årgangsprojektet – samarbejde med børnehaverne. Klassedannelses 
processen har været glimrende. Der er lavet aftaler om en lidt 
redigeret version af den nuværende klassedannelsesproces. 

HO:   
• Afbud 

PH:  

• Mødekalender 

• Fagfordelingsprocessen lang og yderst åben – skal evalueres mhp. at 
tilpasse ift. kommende skoleår. 

• Rekruttering – godt ansøgergrundlag, når vi slår stillinger op 

• Nyt ledelsesgrundlag Skanderborg Kommune  

• Elevsag – orientering givet. Formand har modtaget en henvendelse i 
sagen. 

1087 Møde med 
forældrerødder  

Kommentar:  
Michel, Ebbe, Helen og Pia var værter ved møde for forældrerødderne d. 8/6 
 
Beslutning:  

• Michel lavede et oplæg om værdier og vision – gav opgave og inddelte 
forældre i tre grupper, hvor de idégenererede ift. 
forældrerådsaktiviteter.  

• Pia gennemgik hjemmeside/politikker-principper, og vi blev opfordret 
til at fortæller om dette på samtlige forældremøder. 

• Skolen laver et udkast til som materiale sendes til godkendelse i 
skolebestyrelsen. 

1088 Princip for forældreråd Kommentar: 
Kan med fordel lige kikkes gennem på baggrund af møde med 
forældrerødderne d. 7/6 2022 
Gældende princip ligger på skolens hjemmeside (->Vores skole -> Principper og 
Politikker) 
https://gyvelhoejskolen.aula.dk/sites/gyvelhoejskolen.aula.dk/files/arkiv/Downl
oad_filer/Princip%20for%20for%C3%A6ldrer%C3%A5d%20%2818-02-
2020%29.pdf 
 
Beslutning: 

• Læs korrektur 

• Tilføj til fast punkt på dagsorden; ”Præsenter hjemmeside – særligt ift. 
politikker/principper” 

• Ift. forældremøder mindre skoleinformationer – mere 
forældresammenhold og elevtrivsel (obs. Corona har udfordret 
sammenholdet mellem forældre og elever) 

1089 Skolefest 2022 Kommentar:  
Brainstorm – evt. nedsætte en arbejdsgruppe, hvis bestyrelsen ønsker konkrete 
tiltag. 
Evaluering:  

• Skolebestyrelsen ønsker ikke at overtage skolefesten – lad skolen stå 
for det 

https://gyvelhoejskolen.aula.dk/sites/gyvelhoejskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%20for%20for%C3%A6ldrer%C3%A5d%20%2818-02-2020%29.pdf
https://gyvelhoejskolen.aula.dk/sites/gyvelhoejskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%20for%20for%C3%A6ldrer%C3%A5d%20%2818-02-2020%29.pdf
https://gyvelhoejskolen.aula.dk/sites/gyvelhoejskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%20for%20for%C3%A6ldrer%C3%A5d%20%2818-02-2020%29.pdf


 

• Godt med feedback  

• Skal bestyrelsen præsentere sin beretning på en ny måde til 
skolefesten 

 1090 Punkter til kommende 
møder 
(skal datolægges og tovholder 
anføres) 

• Skolebestyrelsens beretning/input til kommende skolefest drøftes på 
mødet d. 27/9 

• Gennemgang og opfølgning af principper 

• Personaleparkering 

• Konstituering 

• Nationale test 

• Fraværsregistrering  

• Skolepatrulje 

• Skolekantinen 

• Medarbejdernes dag 5. oktober 2022 

1091 Sommerafslutning Kommentar:  
Afvikles i skolekantinen 
Beslutning: 
Ingen 

 
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/virtuelle møder 
16.30-19.00 

2021: 
 
 
 
 
2022: 
 

2022:  
23/8 
27/9  
29/11 
 
2023:  
24/1 
21/2 
30/3 
9/5 
15/6 

 


