Ordinært forældrerepræsentantskabsmøde

Onsdag d. 23. september 2015 kl. 19.00 i skolens kantine
Formanden Christian Trollo bød velkommen til det første repræsentantskabsmøde i det
skoleår.
Følgende repræsentanter var fraværende: 2.b, 4.b, 5c., 6.b, 6.d, 7.a, 8.a, 8.b, 9.c, 9.e, 9.f,
1.gx, 2.gv, 3.gv, 3.gy, 1.gp og 2. gp
I henhold til vedtægterne er dagsorden som følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Bestyrelsesformandens beretning
Rektors beretning
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til NGGs bestyrelse og suppleanter
Eventuelt.

1. Valg af dirigent
Peter Laursen blev valgt til dirigent.
Sally Marmar er jf. Vedtægterne valgt som referent og fortager navneopråb.
Spørgsmål fra repræsentant for 3.gx Else Danielsen:
Er det tilladt, at være forældrerepræsentant for to klasser på en gang?
Formand Christian Trollo besvarer spørgsmålet: Dette er tilladt, men vedkommende har kun
én stemme.
2. Bestyrelsesformandens beretning
Christian informerer kort om Projekt NGG 2018 – om nye lokaler/ny adresse - og
understreger, at det ikke er muligt for bestyrelsen og ledelsen, at være mere specifikke på
nuværende tidspunkt.
Christian informerer kort om processen med vedtægtsændringer og det gode samarbejde
med Claus Reinholdt Campeotto.
Christian slutter af med, at informere om hans forventninger til forældrerepræsentanter, som
ønsker at være en del af bestyrelsen og opsummerer, hvad der vil fylde det næste stykke
tid, som er følgende:
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Byggeprojekt,
Værdier, kultur: fastholdelse og forandring
Inddragelse af forældre/lærere/elever

3. Rektors beretning
Rektor Claus Reinholdt Campeotto orienterer forsamlingen med hjælp af en power point
præsentation om de fokuspunkter ledelsen og personalet arbejder på nu og hvad NGG vil
arbejde for i de kommende år bl.a. digitaldannelse af elever og lærer, intern og ekstern
kommunikation, projekt NGG 2018 mm.
Claus informerer forsamlingen om, at han ønsker input til spørgsmålet om NGG skal sætte
badeforhæng op eller om skolens badefaciliteter fortsat skal være uden badeforhæng og
ift. skolens fokus på digitalisering.
Claus åbner herefter op for spørgsmål:
Mytha Christiansen repræsentant for 8. C spørger ind til procedure for udsendelse af
indkaldelse til repræsentantskabsmødet.
Sally Marmar informerer om, at indkaldelse er sendt på mail til alle valgte
forældrerepræsentanter, men der har været mailadresser som mangler eller med fejl og
disse forældre har modtaget indkaldelse via Lectio.
Forsamlingen ønsker, at bestyrelsen tager stilling til en procedure for fremtidig afsendelse
indkaldelser og andet til forældrerepræsentanterne. Bestyrelsen tager ønsket til efterretning.
Vibeke Michelsen suppleant for 2.gz opfordrer bestyrelsen til, at fremtidig indkaldelser sker
både til forældrerepræsentanterne samt suppleanterne.
Mytha Christiansen repræsentant for 8. C opfordrer til, at der fremadrettet er et hyperlink i
indkaldelsen til de gamle referater.
Line Fiala repræsentant for 4.a ønsker en uddybning af om NGG fremadrettet vil fokusere
på, at eleverne også møder og behandler det virkelige verden i undervisning, om ledelsen
har det fokus ift. lærernes undervisning.
Claus informerer om, at ledelsen arbejder for at forbedre forholdene og efteruddannelse af
lærerne f.eks. via vidensdeling lærerne imellem.
Jan Bo Jensen uddyber, at fagudviklingen fremadrettet vil igangsætte og sikre, at
digitaliseringen indgår i undervisningen via fagudviklernes arbejde.
Flere forældrerepræsentanter roser ledelsens fokus på digitalisering.
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Claus Møller suppleant 6.a undrer sig over, at NGG pilotprojekt om digitalisering kun er for
elever i udskolingen, når lærerr i 6. Klasserne stiller krav til eleverne om aflevering i bl.a.
Microsoft Word og Power Point.
Claus lover, at informere lærerene i indskolingen om, at der ikke skal stilles krav til eleverne
ift. digitaliseringen.
Mytha Christiansen repræsentant for 8. C opfordrer til, at skolens ledelsen sørger for flere
stikkontakter i klasselokalerne, hvis fokus er på digitaliseringen.
Claus lover at ledelsen vil undersøge problemets opfang og afvejer ressourcerne ift. en
løsning.

4. Behandling af indkomne forslag

1) Vedtagelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Flere forældre kommenterer, at mange forældre har ikke haft adgang til de nye vedtægter
og ny forretningsorden idet de blev udsendt før sommerferien og de på daværende tidspunkt
ikke havde børn på NGG.

Lisbeth Lintz repræsentant for 7.d forslår at punktet rykkes til næste
forældrerepræsentantskabsmøde, så alle forældre har mulighed for, at læse dokumenterne
igennem
Mytha Christiansen repræsentant for 8. C opfordrer til, at navne på bestyrelsesmedlemmer
skrives på forretningsordenen, sådan at man i fremtiden kan følge med i, hvilken bestyrelse,
der har ændret forretningsordenen.
Christian Trollo undskylder, at der har været nogle mangler fra bestyrelsens side ift.
udsendelse af forretningsordenen. Christian forslår, at bestyrelsen beslutter at udsætte
punktet til kommende møde.
Ift. navne på forretningsordenen har bestyrelsen besluttet på tidligere bestyrelsesmøde, at
tilføje navne på siddende bestyrelsesmøde til forretningsordenen.
Det besluttes, at vedtagelsen af forretningsordenen
forældrerepræsentantskabsmøde i juni.

rykkes

til

næstkommende

Det besluttes, at administrationen laver en procedure for udsendelse af dokumenter ifbm.
forældrerepræsentantsskabsmødet.
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2) Badefaciliteter:
Claus genoptager spørgsmålet fra rektors beretning vedr. Badefaciliteterne med en
opfordring til kort debat om emnet. Claus uddyber, at skole pt. oplever en ændringen i
kropskulturen og kropsbevidstheden. Der har været henvendelser fra elever fra 7. Klasse
og op efter, om at de ikke ønsker fællesbad længere og i stedet ønsker, at der opsættes
forhæng. En konsekvens heraf er, at nogle elever ikke ønsker at tage bad efter
idrætstimerne.
Blandt forældrerepræsentanterne er meningerne delt mellem forældre som er for og
forældre som er imod forhæng. En enkelt forældre ønsker fokus på, at mobiltelefoner ikke
har hjemme i omklædningsrummet, da nogle børn frygter, at der tages billeder.
Charlotte Neergaard Jensen repræsentant for 0. B beder om, at lærerne opfordres til at blive
i omklædningsrummet, når børnene tager et bad for at sikre, at alle tager bad.
Claus understreger, at lærerne skal være tilstede og at dette indskærpes overfor lærerne
snarest.
Claus lukker debatten, takker for input og konkluderer, at ledelsen tager stilling til
spørgsmålet med input i forældrenes input og skolens ressourcer.

3) Digitalisering
Claus introducerer kort ledelsen tanker om digitalisering af kontaktbøger og karakterbøger.
Ingen tvivl om at eleverne skal have en kontaktbog og selvfølgelig deres karakterbøger, men
mange skoler har indført digitale karakterblad og i de større klasser digitaliseringer af
kontaktbøgerne og Claus ønsker en debat om forældrenes indstilling til den form for
digitalisering.
Mange forældre er bekymrede for den form for digitalisering når det gælder kontaktbogen
idet forældre og barn deles om kode til Lectio på nuværende tidspunkt, holdningen hertil kan
dog ændre sig hvis der kommer et forældreintra. Få forældre ønsker, at Claus fremadrettet
personligt uddeler karakterbøgerne til børn i de mindre klasser, men flertallet er enige om,
at en digitalisering af karakterbogen er ok.
Claus lukker debatten og konkluderer, at ledelsen fremadrettet vil tænke over
kommunikationsformer, men at skolens interne kommunikation ikke er parat til en
digitalisering af kontaktbogen, men at en digitalisering af karakterbøgerne kan indføres.
Claus understreger, at der føres til referat at ledelsen tager til efterretning, at
kommunikationen til forældrene skærpes fremadrettet.
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Christian Trollo afslutter punkt 4 med, en forespørgsel om, at det faste punkt på
dagsordenen ”indkomne forslag” sjældent benyttes, men i stedet nævnes emnerne under
punktet ”eventuelt”.

5. Valg af medlemmer til NGGs bestyrelse og suppleanter
Peter forklarer den nye valgstruktur og informere om, at der skal foretages 5 valg. Jan Bo
Jensen
og
Jens
Ulrik
Engelund
vælges
som
stemmetællere.
Valgene sættes i gang:
1. Valg

foretages

blandt

og

af

repræsentanterne

for

grundskolen.

De opstillede er:
a. Maria Schmidt 2a
b. Peter Krarup 1a + 7b
c. Urban Svenson 0a + 6b
d. Lisbeth Linzt 7d+4b
e. Lars Kroløkke
f. Lena Sørensen 5b
Stemmerne blev fordelt således:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Maria Schmidt 2a fik 3 stemmer
Peter Krarup 1a + 7b fik 11 stemmer
Urban Svenson 0a + 6b fik 1 stemme
Lisbeth Linzt 7d+4b fik 5 stemmer
Lars Kroløkke fik 1 stemme
Lena Sørensen 5b fik 1 stemme

Peter Krarup blev valgt til bestyrelsen som repræsentant fra grundskolen.
2. Valg foretages blandt og af repræsentanterne for gymnasiet samt repræsentanter for
10. klasserne.
De opstillede er:
a. Else Danielsen 3x
b. Peter Hove 1v
Stemmerne blev fordelt således:
c. Else Danielsen 3x fik 2 stemmer
d. Peter Hove 1v fik 7 Stemmer
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Peter Hove blev valgt til bestyrelsen som repræsentant fra Gymnasiet.
3. Valg

blev

foretaget

blandt

og

af

alle

alle

repræsentanterne.

De opstillede var:
a. Lisbeth Linzt
b. Maria Schmidt
c. Urban Svensson
d. Else Danielsen
Stemmerne blev fordelt således:
a.
b.
c.
d.

Lisbeth Lintz fik 7 stemmer
Maria Schmidt fik 12 stemmer
Urban Svensson fik 4 stemmer
Else Danielsen fik 6 stemmer

Maria Schmidt og Lisbeth Lenz blev valgt til bestyrelsen
4. Valg blev foretaget blandt og af alle repræsentanterne til bestyrelsesposten efter
Anne Elmeskov, hvis barn er udmeldt af NGG.
De opstillede var:
a. Urban Svensson
b. Else Danielsen
Stemmerne blev fordelt således:
a. Urban Svensson fik 15 stemmer
b. Else Danielsen fik 13 stemmer
Urban Svensson blev valgt til bestyrelsen
Alle ordinære medlemmer af bestyrelsen er valgt, og 5. Valg er et valg til suppleant-puljen.
Suppleanter vælges blandt og af alle repræsentanter.
De opstillede var:
c. Lena Sørensen
d. Lars Kroløkke
e. Morten Hedegaard
De opstillede blev valgt ind i puljen i følgende rækkefølge:
1. Suppleant blev Lars Kroløkke
2. Suppleant blev Morten Hedegaard
3. Suppleant blev Lena Sørensen
6

9. Eventuelt
Repræsentant for 5b Lena Sørensen har to forespørgsler med fra forældrene i 5b.
1. forespørgsel: Forældrene i 5b ønsker på ny at drøfte en bedre løsning for brugen af
parkeringspladsen ved Svanereden morgen/eftermiddag. Mange forældre benytter
parkeringspladsen
som
en
Drop-off
zone
og
det
skaber
trafikkaos.
Claus giver svar herpå: Vi på NGG forsøger at komme problemet til livs. Vi er bevidste om
problematikken og forsøger op til flere gange årligt at råbe forældrene op, så alle som
benytter sig af parkeringspladsen som minimum overholder alminidelige færdsels- og
parkeringsregler. Vi vil derfor igen udsende en opfordring til ALLE forældrene om god
trafikorden.
Der kommer forslag om indførelsen af skolepatrulje ved Svanereden.
Claus informerer om, at reglerne på nabomatriklen ikke gør det muligt og at det ikke er tilladt
med en skolepatrulje. NGGs ledelse har henvendt sig hos politiet og de ønsker ikke at give
os en tilladelse.
Claus forslår ligeledes, at repræsentanterne også skriver ud til forældrene i klasserne med
en opfordring om, at færdsels- og parkeringsregler også skal overholdes på
parkeringspladsen.
Lisbeth Lintz repræsentant for 7. d bemærker, at ledelsen samt bestyrelsen evt. kunne
havde fokus på en drop-off zone ift. Projekt NGG 2018.
Claus informerer om, at vi har det med i tankerne.
2. forespørgsel: Flere forældre i 5b er bekymrede om ideen med, at flytte location ifbm.
Projekt NGG 2018 og ønsker en klar melding fra bestyrelsen om skolens nye placering i
2018.
Christian forklarer kort, at intet er sikkert ift. flytning, men også at han ikke kan være mere
specifik pga. fortroligheden i forhandlingerne. Christian og Claus lover en udmelding straks
det er muligt.
Forsamlingen informeres om, at referatet er et beslutningsreferat og derfor er ikke alle
udtalelser ifbm. debatter under punkt 4 og 5 medtaget.
Mødet er slut og Christian takker af.

Sally Marmar

Peter Laursen

Referent

Dirigent
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