


 

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 

Deltagere: 

René Kristiansen  Karina Beringer (medarbejder) 

Iben Von Hallas  Mette Søndergaard (medarbejder) 

Dorte Steffensen  Dick Glintborg (skoleleder) 

Marianne Schleicher  Bebhinn Kendellen (viceskoleleder) 

Nikolaj Kildeby  Siri Søgaard (7. årgang) 

Mette Møller Sørensen                                  Klara Steffensen (9. årgang)   

Louise Hedevang Pedersen    

 

Mødedato: 20. august 2019  

Tidspunkt: 18.30 – 21.00 

Sted: Personalerummet 

Fraværende: Louise Hedevang Pedersen & Marianne Schleicher   

 

 
1. Velkomst til ny viceskoleleder og nye repræsentant for forældre og elever (5 min) 

Referat: Præsentation 
 

2. Nyt fra ledelsen (10 min) 
Referat:  
Talent forløb/talentindsats på Gedved Skole, der kører fra aug.-dec. 2019 på 5. og 6. 
årg. Et projekt fra UVM og Århus Universitet, hvor vi deltager som pilotskole, sammen 
med TEFL: Screening – Elevudvælgelse – Turboforløb (om fredage) – Fernisering og 
forankringsforløb i løbet af december. Samarbejdskompetencen er inkluderet i 
tænkningen af turboforløbene. 
Sikkerskolevej var sat ind som ekstra punkt, da der skal indgives svar inden d.04.09. – 
vi har 48% af vores elever der aktivt transporterer sig selv i skole, 52% er passive (fx 
bliver kørt). Kommunen ønsker at sigte mod 70% som aktive. Trafikale udfordringer og 
løsningsforslag med anlægsoversigt blev vist og skolen beder om SBs kommentarer.  
Dejligt at se at der er sat fokus på de nævnte punker. Vi ønsker som skolebestyrelse at 
gøre opmærksomme på at for at øge sikkerheden, bør der tages højde for krydset ved 
Egebjergvej og overgangen ved Skovvej, ved børnehaven.  
Elevtal: Status august 2019: 1 udmeldt og 4 indmeldt i indeværende skoleår 
Sygemeldinger: en arbejdsskade der pt. har affødt en langtidssygemelding 
Ny ansættelser: ny viceskoleleder (BK), nyt pædagogisk personale (TH, FS og KC) 
 
 

3. Spørgsmål til skolebestyrelsens årsplan (5 min) 
Referat: 
Sundhedsudvalget har fællesmøde d.06.11.  
Mødet med børnehaven skubbes til foråret (dato er ikke fastsat), d.28.11 fastholdes 
som et SB-møde. Mødedatoerne opdateres og sendes ud igen (husk 
elevrepræsentanterne). Ledelsen opfordres til løbende at sende statuspunkter ud vedr. 
diverse punkter. Disse sendes ud så der kan prioriteres på kaffemøderne, om det 
fortsat skal drøftes som punkt på SB dagsorden.  
 

4. Tilsyn: Ind- og udmeldelser over de seneste 5 år (15 min) 
Referat: Vi har tavshedspligt omkring de enkelte sager. Vi har derfor kategoriserede 
ind- og udmeldelser i følgende kategorier:  
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 Naboskole (Østbirk. Egebjerg, Hovedgård) 

 Privatskole 

 Efterskole 

 Flyttet til/ fra Gedved 

 Spec. klasse 
 

Samlet set er der indenfor de sidst 5 år, været en større tilflytning end fraflytning (forskel 
på 10 elever). Vi ligger i henhold til vores størrelse gennemsnitligt, ligesom vores 
naboskoler. Spørgsmålene der blev stillet fra SB, drejede sig om enkelte årgange fx 
størrelsen af årgangen og/eller om det var det faglige der skulle udfordres. SB er 
nysgerrige på hvordan det håndteres at der i enkelte børnefællesskaber, kan være 
udskiftning? Det betyder meget hvordan ’kemien’ er omkring den der flytter til eller fra. 
Skolen er altid opmærksomme på elevernes trivsel og vi lægger fokus, der hvor vi 
synes at vi kan nå lidt mere.  
 

5. Opfølgning: Solafskærmning (10 min) 
Referat: Vi vil arbejde videre med solafskærmningen med afsæt i områderne ved 
atriumgårdene. Der er et ønske om at solafskærmningen kan være op fast i et par 
måneder.  

 

6. Planlægning af efterårets forældremøder (30 minutter) 

a. Henvendelsesformer til indskoling, mellemtrinnets og udskolingens forældre. 
Hvad, hvordan, hvilket? Skriftligt og ved forældremøder. 

b. Nedsættelse af gruppe, der skal deltage i og udvælge information fra 
bestyrelsen til 00-forældrenes første møde på skolen. 26. november. 

Referat: Et forældreønske om at der ikke lægges forældremøder ud på samme aften i 
udskolingen. 
Efter aftale sendes en introduktionsmail ud til forældrene inden forældremøderne går i 
gang, hvor I præsenteres (husk navn på hvilke børn I er forældre til og hvilken klasse de 
går i). Der kommer en overordnet spiseseddel ud med idéer (principperne, 
ansættelserne ol.) og mødet i november om sundheden (sundhedsaften), opfordres alle 
til at invitere forældrerepræsentanter med. SB bedes også opfordre forældrene om at 
deltage i PFL spørgeskemaet som kommer ud fra uge 38-41, så vi kan kvalificerer 
vores datagrundlag. ’Vagt-skemaet’ med skyggevagt sendes ud af Iben/Marianne. 
SB opfordres også til at nævne: legegrupper/spisegrupper, Årshjulet og 
årgangsklasserne, som er gode tiltage som vægtes højt på skolen for at styrke 
fællesskaber, både børn og voksne imellem. 
 
En idé der også kunne arbejdes videre med er en SB-Bod til skolefesten (afdelingsvis) 
– hvordan kunne det se ud? 
Kommende 0.0. forældre inviteres ind til tirsdag d.26. november og der er et ønske om 
at de nye forældre allerede her orienteres om SBs arbejde, men måske det også kunne 
være en mulighed at tage en forældrerepræsentant ind for at fortælle om ’overgangen’ 
set fra forældreperspektivet. Dorte undersøger muligheden for at deltage og Louise 
spørges. 
Man ønsker at introduktionshæftet til 0.0. bliver tilgængeligt for alle, via hjemmesiden. 

 
7. Diskussion af behov for princip om multimediepolitik og evt. nedsættelse af 

arbejdsgruppe. (10 min) 
Referat: Der er et ønske om at der arbejdes videre med en multimediepolitik, 
velvidende at arbejdet kræver en arbejdsgruppe og en proces, samt løbende 
inddragelse af de impliceret parter (herunder elevrådet). Det er vigtigt at prioritere at der 
kan være forskelle på afdelingerne (jf. kommentaren vedr. overgangen fra 6.-7.årgang 
og brugen af mobiler). Karina og Mette M.S. melder sig i arbejdsgruppen.  
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8. Planlægning af fællesbestyrelsesmøde i november 
Inklusiv status i forhold til sprogniveau blandt Gedveds børn, eksisterende og 
fremadrettede sprogindsatser og Leg og læring – et ønske fra Livstræet (30 minutter) 
 
Referat: Mødet er skubbet til forår 2020. Det er fortsat vigtigt at ’Rød Tråd’ holdes i 
hævd. Punkter til fællesmødet, kunne være: 
Sprogindsats; Bevægelse og sundhed; Leg og læring. 
 
Arbejdet med sprogvurderingen på skolen, følger denne plan: 
Juni: Overlevering mellem. børnehave og børnehaveklasse 
Sep.: Sprogvurdering i grupper, samt individuelle sprogvurderinger 
Okt.- marts: Særlig gruppeindsats 
Marts: Retest af elever i sproggruppe 
April: Ordblinderisikotest 
Kategorierne i sprogvurderingen kigger på: Talesproglige færdigheder & Før-skriftlige 
færdigheder 
 

9. Eventuelt, herunder punkter til senere møde (10 minutter) 
Referat: Sundhedsudvalget, kontaktforældre aften d. 06.11. Lederen for Sundby 
Horsens er inviteret for at fortælle om konceptet, vi ønsker at inddrage 
Hvorfor sundhedspolitik? I gruppe arbejde, diskuteres de fire områder der er besluttede 
at arbejde med. Det er et ønske om at der arbejdes med en forebyggende vinkel og 
emnerne er: 

1. Mad 
2. Bevægelse 
3. Mental sundhed 
4. Cyber sundhed 
5. Social sundhed 
6. Fysiske omgivelser 
7. Hygiejne 

 
Sundhedspolitikken skal være handlingsorienteret hvor eleverne, forældrene og 
personalet kan bakke op politikken. Vi ønsker at være færdige i 2021, da der er et 
ønske om at elevrådet og PBL ugerne kan inddrages. Vigtigt at det kommer med ud 
som en del af Årshjulet hos forældrene. 
På næst kommende kaffemøde vælges hvilke fire områder man vægter højst. 
 
Spørgsmål: Kunne det have interesse at der var en politisk repræsentant med? DG 
tager kontakt.  
 
Skolefoto rammes af persondataloven og vi skal undersøge nærmere hvilke 
konsekvenser der vil have. 
 
Siri meddeler at der er et ønske om nye bænke fra elevrådet. Det tages op igen i 
elevrådet. 
 

10. Godkendelse af referat (10 minutter) 
Referat: Godkendt 


