Referat af forældrerepræsentantskabsmøde 16-09-2020
• Valg af dirigent. Peter Laursen
•

Valg af referent.

Thomas Thrane

• Forslag om tilsynsførende for NGG´s grundskoleafdeling. Frank Edelmann
Christensen, tidl. rektor for Marie Kruse Skole, foreslås.
Præsentation af en tilsynsførendes rolle. At undervisningen af NGGs grundskolelever som minimum
lever op til de gældende mål for Fælles Mål, som er undervisningsbekendtgørelsen for
Folkeskoleelever.
Regner med lige så meget at blive sparringspartner med lærere og ledelse i målet for at opnå den
bedste undervisning.
Vælges for max. 2 år ad gangen.
Fungerer som såvel statens som forældrenes ”vagthund” mht. undervisning.
Forældrerepræsentantskabet valgte herefter Frank Edelmann Christensen som skolens
tilsynsførende.

• Bestyrelsesformandens beretning om bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen har beskæftiget sig meget med Covid-19 det sidste halve år. Men også andre opgaver
såsom det nye skoleprojekt og økonomien.
Bestyrelsen præsenteret, en forholdsvis ny-sammensat bestyrelse fra sidste år.
Bestyrelsen lægger et stort arbejde i skolens vision.
Skolen er ved at blive IB-godkendt og det forventes at pre-IB og IB kan udbydes fra august 2021. IB
er en international gymnasieuddannelse, som svarer til gymnasiets niveauer.
Byggeprojektet er tæt på og selvom det er sagt før, kan vi med større sikkerhed sige det nu. Vi
forventer snart at have yderligere info. Kravene til den nye bygning går på at binde skolens
afdelinger sammen, så man mærker helhedsskolen i hverdagen.
Trafiksituationen er et problem. Bestyrelsen og ledelsen har sendt en mail ud til alle omkring
trafikforholdene ved aflevering og afhentning af børnene. Bestyrelsen er også i tæt dialog med
kommunen om at få skærpet sikkerheden omkring trafikforholdene.
Støtteforeningen har altid været en vigtig del af NGG og støtten herigennem giver mulighed for at
forbedre børnenes faciliteter i hverdagen. Man kan blive medlem af støtteforeningen og støtte
gennem et kontingent. Årets 2 store arrangementer er desværre aflyst og ved at blive gentænkt.
Det drejer sig om Andespillet og Julebasaren, som desværre ikke kan gennemføres i deres
eksisterende form grundet Covid-19.

• Rektors orientering og status
•

2019 havde overskud på 4.2 mio.

•

2020 forventer vi et lille overskud på 0.5 mio. (pga. ferielov og Covid-19)

•

Et år præget af Covid-19 (nedlukning og åbning i tre spor, gymnasiet og en ny corona hverdag i
forskellige aldre)
NGG spænder over mange aldre fra 4 år i ællingen til ca. 20 år i gymnasiet. Det har krævet en særlig
navigeren i en svær periode. Men vi kom hurtigt i gang med fjernundervisning og kan i dag se tilbage
på en periode, hvor fagligheden blev holdt ved lige samtidigt med at trygge rammer blev opretholdt.
Derudover har vores elever taget et stort skridt op ad den digitale kompetencestige.

•

Skolens politik og principper i forbindelse med Covid-19
Vi følger myndighedernes anbefalinger og stort set i daglig kontakt hermed for at belyse evt.
tvivlsspørgsmål. Alle lærere og forældre er informeret om principper og regler, bl.a. gennem lectios
forside og skiltning på gange og på gulvet.
Vi har i skrivende stund haft 3 smittetilfælde blandt vores elever. De har ikke været på skolen i
perioden og vi har stoppet smitten ved første person.
Reglerne blev gennemgået – se lectios forside.

•

En opfordring til forældre på NGG
Tal med jeres børn ang. Reglerne på skolen mht. håndvask når man kommer og i spisepausen, samt
hold afstand og hold til højre på gangene. At respektere de skilte der hænger. Tak.
Hvis man vil have kantinemad opfordres det til at man bestiller på nettet før kl. 8.15. Vi vil helst
begrænse antallet af personer i kantinen. Der står kantinevagter og sørger for, der kun bliver lukket et
vist antal ind ad gangen. Kantinen er super god og varieret, så vi vil gerne anbefale at man bruger den,
men gør det online.
Vi ser helst at man afleverer sit barn udenfor, men hvis det er nødvendigt netop denne morgen, har vi
stor forståelse for, at man følger barnet helt ind. Så længe man vasker hænder og/eller spritter af før
man går ind.

•

Erfaringer og ambitioner i forbindelse med fjernundervisning og uddannelsesteknologi (Office 365
mv.)
Lærerne er godt med og eleverne har udvist stærke kompetencer i den online disciplin. Men vi er godt
klar over, at det hele tiden kræver genbesøg og at kompetencerne skal holdes ved lige. Det drøftes
løbende med lærerteamet.

•

INDSATS 1: Den rigtige balance mellem sikkerhed, faglighed og det sociale.
Vi ved godt at der er mange forskellige opfattelser af situationen og mange forhold at tage hensyn til og
det er en umulig disciplin at tilfredsstille alle holdninger. Men vi lytter og gør hvad vi kan.
Vi finder løbende en balance med brug af online medier til samlinger og underholdning samt at
stimulere de sociale behov

•

INDSATS 2: Ledelsen, administration og lærerne står klar til at hjælpe bestyrelsen med skolens vision
og strategi

•

Opfølgning på spørgsmålet vedrørende møbler (priser og scenarier)
CRC er igang med at indhente oplysninger og vil præsentere det for bestyrelsen, når det passer ind i
budgettet og behovet for at udskifte møbler.

•

Lidt mere om trafikken omkring Cirkelhuset
Vi opfordrer til at man ikke kører helt op til Cirkelhuset og sætter børn af, da det kan skabe usikre
trafikale situationer. I stedet bedes man sætte af ved flagstængerne eller ved vendepladsen ved
kommunen. Ved udkørsel fra Cirkelhuset til Kongevejen opfordres det til at dreje til højre mod
Hørsholm og bruge rundkørslen til at komme tilbage mod motorvejen, hvis man skal den vej. Der opstår
lang kø og farlige situationer når man holder og vil dreje til venstre på Kongevejen.

•

Q&A

Steen(6a): Hvordan går det med vores nye skole?
Svar: Af hensyn til det kommunale arbejde kan vi ikke sige særligt meget. Der er både plan A og B og vi er
langt med begge planer. Lokalplanen er på trapperne men endnu ikke vedtaget i kommunen. Den sidste
melding er, at den er tæt på. Hørsholm og Fredensborg kommune er blevet bedre til at tale sammen, men
koordineringen mellem byrådene har været en udfordring.
Anders(8e): Hvad er planen hvis vi lukker ned igen? Vi oplevede mange opgaver på lectio og mindre
lærertilstedeværelse på Teams. Hvad kan vi forvente?
Svar: Det var også vores indtryk. Det har vi vendt med lærerne og at det gælder om at finde den rette
balance, så vi får stimuleret vores elever tilpas via begge metoder.
Christina(6b): Kan I hjælpe lærerne med den digitale opdragelse omkring brugen af Teams så børnene fx
ikke misbruger funktionerne mht. mute eller ikke erpå?
Svar: Ja vi har indskærpet overfor vores lærere og lært af vores erfaringer.
Annette(1x): Hvordan gør gymnasiet mht. Teams?
Svar: Vi arbejder med det løbende også som en styrkelse af undervisningen. Alle elever bør være på Teams
og vi har arbejdet med det på pædagogiske dage med henblik på at bruge den konstruktivt i læringen
Eva(5a): Er det muligt at lave en rotationsordning på legemulighederne i skolegården?
Svar: Vi er opmærksomme på problemet og er i gang med at finde alternative løsninger.
Erik(1y): Udmelding om Corona-reglerne og andet, er der en anden måde end lectio, hvor vi kan få den info,
så det bliver mere direkte til os?
Svar: Ja vigtig information udsendes på mail. Vi er ved at få indsamlet mailadresser på forældre.
Dorte(2.g): Balancen mellem opgaver og Teams – er I opmærksomme på det?
Svar: Ja – vi har evalueret og mener at vi har fået god erfaring med os fra den tidligere lockdown.
Helene(7c): Sidste års episode omkring 9.kl. manglende sociale samvær sidst på året skabte en dum
afslutning på året. Det håbes, at der er taget ved lære af det.

Svar: Det var en ærgerlig situation for alle, og forhåbentligt kommer vi ikke ud i sådan en situation igen.
Men vi har taget ved lære af erfaringerne heraf.
Dennis(3.kl): Stor ros til lærerne. Kommentar: Mange har haft det enormt svært ude i samfundet. Ledelsen,
bestyrelsen og lærerne har gjort det fint i en svær tid. Spørgsmål: Har I lavet lærerevaluering og hørt
hvordan de har haft det i denne periode?
Svar: Vi har en medarbejderundersøgelse her i efteråret, en undersøgelse som vi plejer at have, så vi kan
sammenligne med andre år. Undersøgelsen hedder ”professionel kapital”.
Lars(8f): En positiv oplevelse at komme her til fra en folkeskole. Under seneste nedlukning i 8f for et par
uger siden pga. en covid-elev oplevede vi en fantastisk undervisning på teams.
Steen(6a): Tilbud om hjælp til organisering via. Teams.
Christina (6b): Er dørene låst i frikarterene?
Svar: Nej – Der skal være frisk luftgennemstrømning.
Maibritt(4.kl): Hvad er en IB?
Svar: International Baccuralate programme, men mere info følger, når vi kommer tættere på.
Jesper(8b): Mødes om morgenen – står de ikke meget tæt? Forslag kunne man bruge yderdørene?
Svar: Vi har streger på jorden og vagter står og minder om det. Håndvask to gange om dagen. Der plejer
ikke at være kø. Det er muligt at gå ind via dørene yderst i klasselokalerne.
Anne(7a): Trafik: Jeg afleverer ved Svanereden. De nye skilte virker ikke? Kan vi ikke få lidt synlighed, nogle
tiltag til at hjælpe forældrene?
Svar: Skiltene er kommet op. Vi skal alle være med til at løfte i flok og respektere skiltene, et må være et
fælles ansvar og en appel til alle, der afleverer børn om morgenen.
Christina(6b): Regulering af trafikken ud mod Kongevejen?
Svar: Vi har sendt brev ud omkring at dreje til højre og aflevere andre steder.

•

Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.
•

Valg til NGG´s bestyrelse i henhold til skolens vedtægter

Valggruppe1: (her skal vælges en person af og blandt 0.-9. kl. forældrerepræsentanterne.)
Maria Pejter, Rikke Novod, Steven Rahbæk genopstiller
Herudover opstiller Frank Hagen

•
•
•
•
Maria valgt til bestyrelsen.
Valggruppe2: (Valg af 2 medlemmer af og blandt alle tilstedeværende forældrerepræsentanter)
Til denne gruppe stiller også Dennis Kjeldsen(FG3) op.

•
•
•
•
•
Rikke og Dennis er hermed valgt til bestyrelsen
1. Valg af 3 suppleanter i henhold i henhold til skolens vedtægter.
Til denne gruppe stiller følgende op:
Steven Rahbæk, Frank Hagen og Steen Andersen.

Da bestyrelsesmedlem Claus Bendixen udtræder af bestyrelsen pr. 2020 indtræder Steven Rahbæk på hans
mandat som 1. suppleant.
•

Eventuelt.

Christina(6b): Kan vi få en tilbagemelding omkring møblerne? Jeg synes at møblerne trænger til en
fornyelse med henblik på det ergonomiske.
Svar: Claus har været ude og se priser mm. og vil fremlægge det for bestyrelsen, når de er klar.
Eva(3a): Usikkerhed omkring hvilket klassetrin de selv skal medbringe egen device? Retningslinjerne siger
5.kl. Mange lærere forventer fra 3.kl.
Svar: Det har været på tale at rykke tidspunktet frem for at følge med det stigende behov i en yngre alder.
Vi følger op med en afklarende udmelding snarest.
(6d): Børnene har mange bøger. Kunne man tænke sig, at bruge devices og online platforme mere?

Svar: Man lærer jo forskelligt – men vi abonnerer på mange platforme, som lærerne kan bruge som
fleksibilitet i undervisningen. Men det er en af de ting vi skal se på i samarbejde med bestyrelsen, så vi
finder den helt rigtige profil og strategi på dette område.
Christina(6b): Fokus på kommunikation – Kunne vi blive endnu bedre til midtvejs kommunikation – midt
imellem repræsentantskabsmøderne. Bl.a. omkring de punkter vi behandler.
Svar: (Maria Pejter) Det skal vi være bedre til og det har vi fokus på.
Eva(5a): Toiletterne hvordan går det med dem?
Svar: Vi har skærpet rengøringen og vil tjekke op på aflåste toiletdørene med pedellerne.
Thomas(9c): Gennemse vedtægterne at alt er up to date. Det påtager bestyrelsen sig i nærmeste fremtid.
Erik (1y): Hvordan går det med WiFi?
Svar: Det fungerer rigtig godt er vores indtryk, men der vil altid være noget ustabilitet omkring mødetider
pga. overbelastning indenfor kort tid, når alles devices skal på nettet.
Ninna(3b): Der stilles spørgsmål til, at hele årgangen tager på lejrskole sammen? Børnene havde håbet på,
at være mere sammen som klasse.
Svar: Det har været en fælles beslutning mellem ledelsen og lærerne. Måske kan man undlade at tage de
samme steder hen under turen men have samme rammer for turene.

Referent – Thomas Thrane (vicerektor)

