10/10-2016 – nu med små redaktionelle ændringer.

Referat - Ordinært forældrerepræsentantskabsmøde
Onsdag d. 21. september 2016 kl. 18:30 i kantinen på NGG
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst ved Formand for bestyrelsen
Valg af dirigent
Bestyrelsesformandens beretning
Rektors beretning
Behandling af indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet, skal
være Sally Marmar (sam@ngg.dk) i hænde senest ugedagen før mødet)
6. Valg af medlemmer til NGGs bestyrelse og suppleanter
7. Eventuelt
På vegne af bestyrelsen, Christian Trollo

Referat 21.09.2016
Pkt. 1.
Dagsorden godkendt, indkaldelsesproces godkendt, trods beklagelig opstart ifht.
udsendelse af dagsorden.
Valgprocedure fremlagt jf. vedtægter.
Pkt. 2
Peter Laursen.
Pkt. 3
Christian Trollo:
På den økonomiske front er der fokus på at holde driften på et positivt resultat.
Sidste år havde vi som bekendt et underskud, der bundede i den store oprydning
der var nødvendig samt et investeringsmæssigt efterslæb. Derfor er der fokus på at
holde udgifterne i ro – samt stor fokus på fremdrift.
NGG som helhed har behov for en tættere sammenknytning mellem den danske og
den internationale afdeling – bestyrelsesformanden vil igangsætte et arbejde, hvor
vi vil se på vedtægterne og muligheden for at få en repræsentation fra international
afdeling i bestyrelsen.
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Formålsparagraffen blev læst op – og netop på baggrund af denne skal der sættes
et arbejde i gang ifht. at få styrket vores værdier, så de kan bruges i et kulturprojekt,
hvor skolens ansatte inddrages og er med til at tage ansvar for værdier og kultur på
NGG. Vi har mange kompetente ansatte, der brænder for NGG, det skal vi have
mest muligt ud af.
Fælles værdier giver mere handlefrihed for lærerne, der med større sikkerhed, kan
agere indenfor vores fælles værdigrundlag.
Projekt NGG 2019 –
Vi har købt Cirkelhusgrunden med butikker, bygninger og det hele, 140.000 m2 i alt.
Vi håber på, at vi snart kan fortælle om, hvorledes en ny skole vil blive bygget. På
grund af forhandlingernes karaktér er det begrænset, hvad der kan offentliggøres
nu. Men det er vores forhåbning, at der står en ny skole klar i sommeren 2019.
Det kan ske på Cirkelhusgrunden og alternativt på Rådhusgrunden i Hørsholm.
Både Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune vil meget gerne have os
boende.
Pkt. 4
Rektor tog udgangspunkt i de forhold på NGG, der skaber uro og frustration – og
fremførte handleplaner og løsninger. Opridset nedenfor.
WI FI – Meru er NGGs løsning – dette er dog ikke det nyeste system på markedet.
Men vi opdaterer løbende, og vi supplerer med Miraki. Vi opfordrer til, at eleverne
ikke streamer Netflix, og andre streamingssites. Vi har bedt vores firmaet Cortex
Consult, som står for vores Office365, hosting af servere mm om at komme inden
efterårsferien for at måle og senere optimere vores WI FI inden for de nuværende
hardware-rammer.
EN anden udfordring er vores G4S-alarmer, de udsender radiosignaler, som
ødelægger WI FI signalet. G4S er tilkaldt og vil installere nye alarmer på M-gangen.
Konklusion, vi ”angriber” WI FI signalet fra alle fronter – som forklaret ovenfor.
Toiletforhold: Pigetoiletterne er meget fine – drengetoiletterne er beskidte, NGG
opfordrer til, at hjemmene også (igen) fortæller deres drenge, hvordan man tisser
ned i kummen.
Varmen – specielt her i september - har voldt klimatiske problemer, derfor bliver der
indhentet tilbud på mekanisk udluftning.
Badeforhold: større krav til rengøring ifht. de nye badeforhæng.
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Aflevering og hentning af børn fra Svanereden, Ællingen – og den Internationale
afdeling – skaber sommetider lidt ”tumult” foran de respektive afdelinger.
Forældrene fra især disse områder er gode til at etablere hyggestunder, samtaler
og nærvær med andre forældre – hvilket vi påskønner i fællesskabsåndens lys –
men samtidig giver det lidt ”trafikprop” og uro.
Derfor bliver der nu, i samarbejde med Støtteforeningen, etableret et hyggeområde i
nærheden af Rektors kontor, i aulaen.
Digitale platforme – vi er i fuld gang med at teste alternativer til Lectio – da vi er
opmærksomme på at kommunikationsformen mellem hjem og skole ikke er optimal.
Pt. afprøver vores Internationale afdeling et program på engelsk, Fire Fly – hvilket
indtil videre er positivt.
Trafikale forhold er ikke optimale. Derfor er der påbegyndt et samarbejde med
Fredensborg Kommune. Det er lettere nu, hvor vi er ejere af Cirkelhus grunden.
Et lyskryds mod Kongevejen er et af målene.
Gymnasiereformen arbejder vi koncentreret med og holder Jer tæt opdateret, når
ændringer træder i kraft. På orienteringsmødet den 12/1-2017 opdateres I
yderligere – og vi opfordrer alle til at deltage.
Rygeregler. Nu er vi ejer af matriklen, og derfor er vi underlagt nye rygeregler. Da vi
modtager offentligt tilskud, er rygereglerne helt klare indenfor dette område, men da
vi også er en privatejede institution, er intet s/h. Mere information afgives, når alle
regler er set igennem.
NGG projekt:
Ny skole skal gerne være 11.000 m2 – pt. Har vi 9.500 m2. Hvis vi når op på 11.000
m2., skal vi nok bygge efter BR 2020 – og ikke BR 2015.
Pkt. 5
Thomas, 7B: er vi i Fredensborg el. Hørsholm?
Claus svarer: Grunden består af 2 matrikler. Den ene (parkeringspladsen ved
Christianshus) er i Hørsholm og resten i Fredensborg. Plangrundlaget for begge
kommuner derfor er vigtige i betragtningen.
Postnummer Hørsholm, men Kommune i Fredensborg.
Urban, 1A: Svanereden er til stor diskussion, da en del forældre ikke vil bruge
Svanereden. Hvad vil NGG gøre ved det?
Claus: Der tænkes nyt projekt ind – den ”pædagogiske røde tråd”. Vi tager det
meget seriøst og tænker både personale, lokaler, børn og forældrerepræsentanter
ind i handleplanen. Torben Sundstrøm opfordrer til at deltage i forældremødet på
mandag den 26/9-2016 i Svanereden.
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Christian Trollo supplerer: Det er også her vigtigt, at tænke værdierne ind – OGSÅ i
Svanereden. Børnene skal opnå deres fulde potentiale i alle NGGs afdelinger.
Majken, 2b: Kigger man på ”de andre SFO’er” i områderne, for at se, hvorfor de har
bedre succes?
Claus: Johannesskolen er der indgået et formelt samarbejde med, for at gøre os
dygtigere. De har stor succes med bl.a. deres indskoling, hvor den er opbygget for
sig selv og fortsætter som SFO efter skoledagen.
Alle indkomne forslag er besvaret.
Navneopråb:
Ud af 48 klasser, var der 37 repræsenteret, fordelt på 29 i grundskolen og 8 fra
gymnasiet/HF.
Pkt. 6
Valg til Bestyrelsen – bestyrelsen består i alt af 9 personer med stemmeret. Ud af
disse 9, er 7 forældrerepræsentanter. De 2 sidste er udpeget af bestyrelsen.
Regler blev tydeligt forklaret af Peter Laursen. I lige år (som 2016) vælges tre
medlemmer til bestyrelsen af og blandt forældrerepræsentantskabet. Hvert år skal
der vælges en pulje af suppleanter, der kan træde ind i bestyrelsen, hvis der er
medlemmer, der udtræder.
1. Valgrunde, valg af og blandt repræsentanter for grundskolen:
6a: Christian Trollo blev valgt med 20 stemmer ud af 27.
Opstillet: 0b: Rikke Novod med 1 stemme, 1a: Urban Svensson med 1 stemme,
1b: Steven Andersen med 5 stemmer, 6d: Helle Holst med 0 stemmer.
2. Valgrunde, valg af og blandt repræsentanter for 10. klasse/Gym/HF:
1x: Christian Dannevang – eneste opstillet og dermed valgt.
3. Valgrunde, valg af og blandt alle repræsentanter:
1b: Steven Andersen blev valgt med 13 stemmer ud af 36.
Opstillet: 0b: Rikke Novod med 6 stemmer, 1a: Urban Svensson med 11
stemmer, 6d: Helle Holst med 4 stemmer og dertil 2 blanke stemmesedler.
4. Valgrunde, valg til suppleant af og blandt alle repræsentanter.
0a: Sanne Bauer blev valgt til første suppleant med 16 stemmer ud af 36.
Opstillet: 0b: Rikke Novod med 13 stemmer valgt til anden suppleant, 1a: Urban
Svensson med 7 stemmer valgt til tredje suppleant.
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Pkt. 7
Christian Trollo: Det har været en udfordring af finde 2 udpegede medlemmer til
bestyrelsen. Der er fundet 1. Personens navn kan ikke afsløres endnu.
Et af kravene i vedtægterne er, at personen har en økonomisk baggrund. Det har
været svært at finde egnet kandidater ifht. vedtægterne.
Lena, 6b – Rengøring generelt, støv i klasserne.
Claus: Profil Service er firmaet der gør rent – og vi er i øjeblikket i dialog med dem
om en bedre løsning.
Trafikale forhold ved Svanereden er ikke optimale – kan der sendes en besked ud
til (nye) forældre om, hvordan reglerne er omkring afsætning af børnene?
Claus: Henviser til tidligere fremlagt handleplan omkring trafikale forhold – og
opmuntrer samtidig forældrerepræsentanterne til at henstille til forældrene i deres
respektive klasser om at køre og standse pænt. Vi skal alle tage ansvar.
Tobias 7a, Kan der markeres med gule afmærkninger på grunden, så det er
tydeligt, hvor der ikke må parkeres?
Claus: Ikke umiddelbart den løsning vi arbejder efter – henviser til tidligere fremført
handleplan som inkl. Fredensborg Kommune.
Richardt 8b, opfordrer til at skolen finder et fornuftigt sted, hvor eleverne kan sættes
af.
Claus: der opfordres til, at eleverne sættes af ved flagstængerne.
Christian Trollo: Der efterses nye muligheder og der vendes tilbage.
Lena, 6b – Nye ringetider: børnene klager over, at de ikke kan nå at komme ud i de
små frikvarterer.
Claus: Baggrunden for de nye ringetider var et kompromis af mange ting, hvor det
desværre er umuligt at gøre alle tilfredse. De små pauser er ikke et frikvarter – men
en timeskiftpause. Lærerne tager selvfølgelig hensyn til, at børnene kan have brug
for at strække benene.
Line, 3z – Det undres, at der kun måtte være én fra hver klasse tilstede til
Repræsentantskabsmødet.
Sally: Nye medarbejdere og ny forretningsgang har været årsag til
kommunikationen er forløbet uheldigt.
Christian Trollo svarer: Det har været uklart – og det præciseres nu, at både
suppleanter og repræsentanter er velkomne – dog er det kun repræsentanten, der
har stemme- og taleret.
Uden navn: Meget lange dage på gymnasiet – ønske om, at kantinen holder
længere åbent.
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Claus: Det er taget til efterretning, og der arbejdes på en løsning.
Mathias 7a, føres til referat: Office365 er et godt initiativ, men der mangler
information.
Jan-Bo: Der udarbejdes planer, nærmere om dette i Digital Dannelse.
Claus: Digital Dannelse – vi arbejder hårdt på at gøre det her rigtig godt.
Ray, 10a: Rygeforbud – hvorfor skal vi vente på det?
Claus: Rygning er der mange holdninger til – og det er ikke let blot at forbyde det,
da rygerne dernæst vil finde alternative steder at ryge. Der er også love og regler
der skal overholdes. Kompliceret problematik. Vi har også naboer i de tilstødende
bygninger – og der skal tages hensyn.
Korte kommentarer fra lokalet:
Personalet skal ikke ryge foran skolen.
Evt. rygeområde skal IKKE placeres hvor ikke-rygere skal færdes/gå igennem.
Lars, 8e – arbejdsmiljø: Klassen er utilfreds med deres placering ifht. Ællingen og
legeområderne.
Claus: Larmen er ”ny” for os, da lokalet før har været benyttet som it lokale. 8e er vi
fuldt ud opmærksom på – det tages der fat på med det samme.
Sanne 0a: Bliver der nedsat en arbejdsgruppe ifht. udarbejdelsen af vores
værdigrundlag.
Christian Trollo: forestiller sig, at der skal være stor involvering, processer,
seminarer mm., mere om dette senere.
Claus: Hvordan skiller vi os ud – hvordan eksekverer vi det reelt? Vi er meget
bevidste om ikke kun at se fremad, men også have fuld opmærksomhed på
hverdagen. Der er masser af tanker omkring dannelsen af værdigrundlaget.
Ønske om, at link til referat lægges på Lectio på forsiden.
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