
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 31. august 2021 kl. 16.45 – 18.30 

Mødet afholdes på skolen i personalerummet. 

Der er kaffe/te og lidt kage. 

Referent Lene Schmidt-Sørensen 

Mødeleder Helle Mønster 

 

Afbud fra Abdi, Chadi og Maryam 
 

Dagsorden   
 

Referat 

1) Velkommen tilbage   

2) Godkendelse af dagsorden 
 

Ok 

3)Skoleårets start 
   Covid-19 
   Indmeldte børn i SFO  
   Nye elever og fraflyttere 
 

Ganske få smittede børn og få hjemsendte børn 
pga de nye regler for hjemsendelse. De nye regler 
betyder også at medarbejderne, hvis de er 
vaccinerede eller har haft covid-19 så skal de ikke 
hjem i isolation ved smitte i klassen (SFO men der 
skal blot tages en test) 
85 børn er tilmeldt SFO – lidt flere end sidste år. 
Natta – starter 1. september i SFO 
Ann Sofie starter som specialklassepædagog d. 1. 
oktober  
 

4)Ny skole og fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og 
Bispehaven.  

Processen er udskudt tre måneder så bygherrerne 
har mulighed for at justere på prisen. 
Tilbudspræsentation 28. -og 29. september. 

5)Kantinen er lukket. Ny mulighed for bestilling af 
mad og mælk. 

Skolemad.nu er et tilbud i stedet for bestilling af 
mad i kantinen. 
Der er et opstartsgebyr pr. familie på 29 kr. det 
betaler skolen. 
På Gammelgårdsskolen – snackpose – søge fonde- 
hm kontakter Gammelgårdskolen  

6)Valg til skolebestyrelsen.  
 

Lige nu består bestyrelsen af Katrine, Bo, Abdi, 
Fadowsa, Maryam og Chadi samt Jesper som 
ekstern repræsentant. Vi skal have nogle flere 
forældre i bestyrelsen. Hvordan gør vi bedst? 
Vi indkalder forældrene til Generalforsamling og 
der vælges så bestyrelse. 

7)Gensidig orientering 
 

 



SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Forældre: Der skal oprettes en AULA gruppe til 

bestyrelsen 

Medarbejdere: Indskolingen/SFO er kommet godt i 

gang, dejligt vi må være sammen 

Ledelse:  

Dialogmøde med rådmanden d. 28. september kl. 

17-18.30 på Tilst Skole  

Hm sender kalenderindkaldelse til bestyrelsen. 

8) EVT Sophienborgskolen kommer på besøg d. 17. 
september.  
Obs på konfirmationsforberedelse til næste år. 

 

 

Mvh Helle Mønster 


