


 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde – Gedved Skole   

Deltagere: 

Marianne Schleicher Karina Beringer (medarbejder) 
Louise Hedevang Pedersen Mette Søndergaard (medarbejder) 
Iben Von Hallas Dick Glintborg (skoleleder) 
Dorte Steffensen Line Thykjær (adm. medarbejder) 
Lise Emmy Møller                                            

 

Fraværende: René Kristiansen, Nikolaj Kildeby, Marie Aaskov, Samuel Polat 

Mødedato: 20. maj 2019 
Tidspunkt: 18.30 – 20.30 
Sted: Personalerummet 

 
1. Nyt fra ledelsen (10 minutter) 

Referat: 
Ansættelse af ny viceskoleleder 
Vi er i gang med besøgsrunde, der er p.t. booket 15 besøg. Der er frist den 26. maj 
2019. 
Ansættelse af nye pædagoger 
Vi har ansat 2 pædagoger, der starter 1. august 2019. Skolen modtog i alt 80 
ansøgninger, 8 har været til ansættelsessamtale.  
Fagfordeling 
Næste skridt er at få lavet skema. Vi påbegynder snart skemalægningen 

             1. skoledag  
             Vi hører, det har været en god første skoledag, tilbagemeldingerne har været positive. 

Madordning 
Startede lige efter påske. Der er ca. 70 bestillinger hver dag. Forældre og børn er glade 
for ordningen. 
Obligatoriske valgfag 
Der bliver 2 obligatoriske valgfag for kommende 7. årgang, billedkunst og 
madkundskab. 
Linjefag 
Linjefag for kommende 7. – 9. årgang, der mangler de sidste tilmeldinger fra elever. Der 
kommer 6 fag i efteråret og 6 fag i foråret.  
 

2. Evaluering af resultater fra nationale tests – herunder testens pålidelighed og 
testens betydning for elevernes fremtid (30 minutter) 
Referat: 
Dick gav information om årets resultater fra nationale tests og besvarede spørgsmål. 
 
Vi kan se på resultaterne i dansk, at der sker noget med resultaterne ved overgangen til 
mellemtrinnet. Der er i den forbindelse sat forskellige initiativer i gang: 

- Der er sendt invitationen til fyraftenslæse-inspiration for mellemtrinnet 
- Der er ansat en person i 30 timer om uger, som bl.a. skal hjælpe til på biblioteket og 
læse med børn i indskolingen og tosprogede elever 
- Der er fokus på at give introduktion til forældre til ordblinde, så forældrene kan lære, 
hvordan de bedste støtter deres barn 

Der er fagudvalgsmøder i fagene 4 gange om året, hvor bl.a. den røde tråd i 
undervisningen planlægges. 

Der er læringssamtaler med hver årgang 1-2 gange om året. 
Der laves aftaler for indsatser for hver årgang mellem lærere, vejledere og ledelse. 
 
De nationale test er en lille del af de andre test og evalueringer, der finder sted i 
elevernes skolegang. 



 

  Side 2 

Resultatet er et øjebliksbillede, der viser dagens præstation.  
Vi skal være nysgerrige på resultatet, og bruge det som et arbejdsredskab. 
Landsmæssigt og årgangsmæssigt er det et validt resultat. 
Nationale test skal placeres i en testperiode i foråret fastsat af ministeriet.  
Forslag om at formidle og inddrage forældre i den planlagte indsats for årgangen. 

 

3. Opdatering om udvikling af princip for sundhed ved arbejdsgruppen (10 minutter)  
Referat: 
Der er ikke noget nyt at berette, bortset fra at Mette er blevet en del af arbejdsgruppen. 
Dorte pegende på, at Daginstitution Gedved arbejder med sundhed på flere plan og 
videregiver materiale. 

4. Spørge- og diskussionsrunde (30 minutter) 

a. Brugsen 

b. Sidste skoledag – vand og nomineringer 

c. Bysko 

Referat: 
             Brugsen og udgangstilladelse: nuværende 9. årgang er de eneste elever, der må gå i   
             Brugsen i dette skoleår. Fra næste skoleår må eleverne ikke længere handle i  
             Brugsen i pauserne.  
 
             Sidste skoledag: Drøftet og givet orientering om rammerne for sidste skoledag i 2019.    
             Det skal være en god dag for alle. I 2019 er der lavet et kompromis. Normineringer er   
             for 4. klasse og opefter. Der er vand på multibanen. Ønsker man ikke vand skal man  
             være udenfor multibanen. 
             Skolen informerer i næste skoleår om de ritualer der er for sidste skoledag på  
             forældremøder. 
 

Bysko 
Vi forventer, at Bysko genopstår i 2020. Der skal være et fagligt indhold med 
læringsprocesser.  
  

5. Tilsynspunkter (10 minutter) 
Ledelsen giver bestyrelsen en redegørelse inden for stillede spørgsmål.   

a) Gennemførte timer / sygemeldinger 
 

  b)  Indmeldelser og udmeldelser  

c) Lokalers, toiletters, baderums og andre faciliteters fysiske  
tilstande og tiltag for at sikre tilsigtet brug  

Referat: 
             Gennemførte timer / sygemeldinger: Dick gav status på gennemførte timer i dette  
             skoleår. Drøftelse omkring lokaler til studietid i udskolingen og brug af spil og film i 
             vikartimer. Der er to langtidssygemeldinger i øjeblikket. Trivselsgruppen er aflyst resten 
             af året. 

             Indmeldelser og udmeldelser: to indmeldelser  
              
             Lokalers, toiletters, baderums og andre faciliteters fysiske tilstande og tiltag for at sikre   
             tilsigtet brug: 
             Toiletter bliver gjort rent hver dag, og tjekkes 2 gange dagligt.  
             Kortlægning af skolens undervisningsmiljø drøftes næste gang og punktet                
             færdigbehandles på næste møde.  
 



 

  Side 3 

6. Evt (10 minutter) 
Herunder punkter til senere møde 

Referat: 

Næste møde: 

Evaluering af studietid (KB) 

Suppleant for Lise skal indkaldes 

Trivselsmåling og kortlægning af skolens undervisningsmiljø 

Nyt om viceskoleansættelse 

 

      7.   Godkendelse af referat (10 minutter)            
            Referatet blev godkendt. 
             

 


