Gjellerupskolen: Skolebestyrelsesmøde
Mødedato: 26.11.18 kl. 17.00 – 19.30. Afholdes på Næste møde: 12.12.18 kl. 17.00-19.30
Hammerum Skole

Folkevalgte:

Lærere:

Ledelsen:

Bjarke Stagstrup, form. (BJS)
Kristina H. Genz (KHG)
Søren Cramer Sørensen (SCS)
Lea Geiger (LEG)
Mikael Bjørnskov (MBJ)
Louise Eide Hartung (LEH)

Rasmus Dahl (RD)
Anita Lynge (al)

Anne Sofie Storm
Erik Søgaard (ES)
Christensen (ASC), 9.b
Palle Nielsen (PN)
Mathilda Snefred
Karoline Reenberg (KR)
Jokumsen (MSJ), 8.b.

Elever:

Fraværende: Med afbud: KHG
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
1)
2)
3)
4)
5)

Ad 1.
17.00 –
17.10

Nyt fra elevrådet
Budget 2019
Lindbjergskolen
Meddelelser og orientering
Evt.
Fælles med Hammerums bestyrelse
SFO
Samarbejde med musikskolen
Godkende principper
Tidsplan
Sammenlægning af klasser

Ansvarlig:

Bilag:

ASC/MSJ/ES
ES
ES/al
Alle
Fælles

Elevrådet
- Orientering:
- Elevrådet sælger æbleskiver til Juleklippedagen for at tjene penge til brætspil i
overbygningen.
- Elevrådet ønsker et støre udvalg i skoleboden.
- Der arbejdes på en Julekahoot med lærerne til sidste skoledag inden juleferien.

Ad 2.
17.10 –
17.35

Budget 2019 indeholder mange elementer, der berører skoleområdet. Bestyrelsen
orienteres om indhold og status på de forskellige områder.
Til drøftelse
ES orienterede omkring ændringer inden for skolestrukturen i Herning Kommune.
På dagsordenen til kommende børne- og familieudvalgsmødet skal der drøftes
besparelser på skoleområdet herunder det specialiserede område.
Der er tilført skoleområdet (den almene del) 5 millioner.

Ad.3
17.3517.45

Orientering om arbejdet med Lindbjergskolen
Der er pt. lavet et færdigt lokale, så man kan se, hvordan et undervisningslokalet kan se
ud. ES undersøger om medarbejderne på kommende Lindbjergskole kan få lov til at se
lokalet den 19. december, hvor der er fællesmøde.
ES har udfærdiget forslag til principper for indkøb af inventar, som skal bruges ved
udbud og indretning.
Der arbejdes fortsat på struktur og klassedannelser. ES orienterer personalet på begge
skoler til forestående PR-møder.
Inden vinterferien skal alt personale have mini-mus samtaler med ES og de respektive
afdelingsledere med henblik på at kunne lave eksempelvis årgangsteam.
Det er besluttet at alle kommende 0. klasser skal starte på Gjellerupskolen. Hammerum
Skole og Gjellerupskolen holder fælles indskrivningsmøde onsdag den 28. november.

Ad 4.
17.45 –
17.55
Ad.5.
17.5518.00

Meddelelser og orientering fra forældrevalgte, medarbejdere og ledelse

Evt.
Næste SKB ligger samme dato som Familiekoncerten i kongrescenteret, så datoen skal
evt. ændres.
Der er ikke afsat ressourcer til fusionen og flytning til Lindbjergskolen. ES påpeger
mulighed for at lave et høringsvar ift. ekstra ressourcer til fusionen. ES og BJS laver et
udkast til et høringssvar evt. i samarbejde med Hammerum.

18.0018.30

Let anretning sammen med skolebestyrelsen fra Hammerum Skole

Ad.1.
18.3018.40

SFO på Lindbjergskolen. Orientering om status på arbejdet med SFO og
skolebestyrelsens rolle i den forbindelse
Alle skoler i Herning skal have SFO fra august 2019.

Ad.2.
18.4019.00

Hammerum Skole og Gjellerupskolen har begge tradition for et samarbejde med
musikskolen og blæserklasser og marimba. Musikskolen ser sig nødsaget til at hæve
gebyret for samarbejdet væsentligt. Samtidig står vi i en brydningstid i 19/20, hvor det
organisatorisk er vanskeligt at fortsætte samarbejdet. Derfor foreslår ledelsen, at vi ikke
fortsætter samarbejdet i den kendte form. Et samarbejde på et senere tidspunkt kan
sagtens komme på tale.

Ad.3.
19.0019.20

Godkendelse af principper udarbejdet efter sidste møde

Ad. 4.
19.2019.30

Fremlæggelse af tidsplan for bestyrelsens videre arbejde ifm. Lindbjergskolen

Ad. 5.
19.2019.30

Evt.

Punkter på lager:

Bjarke Stagstrup/Erik Søgaard

