Referat af ordinært NGG
forældrerepræsentantskabsmøde.
Tid og sted: Onsdag d. 19. september 2018, kl. 18.30 i skolens
kantine
Referatet følger dagsorden fra indkaldelsen.
1. Peter Laursen (NGG) blev valgt som dirigent og gennemgik dagsorden og Peter Rønnow Hageltorn
(NGG) valgt til referent.

2. Formanden, Christian Trollo, beretning om bestyrelsens arbejde:
Han kom ind på følgende:
Tillykke til de fremmødte med valg/genvalg som forældrerepræsentant.
Fremdriften i den nye skole:





Christianshus lejemålet er taget delvist i brug
Erhvervsstyrelsen har lagt sagen i høring
Lokalplanerne er gået i gang i Hørsholm og Fredensborg kommune
Fokus er nu på fundraisingarbejdet. Fondene er internationalt orienteret, men vi arbejder
på synergien mellem den danske og internationale afdeling

Økonomichef Peter Hageltorn er ansat. Det har skabt bedre overblik over skolens økonomi, som er presset.
Men de nødvendige tilpasninger er foretaget.
Der arbejdes på rekruttering til gymnasiet, som har rigtig gode resultater. Både angående faglige resultater,
løfteevne og sociale relationer. Vi skal fortælle den gode historie og et NGG uden ”putte”middage.
Der er kommet nyt ”blod” til julebazaren og nyt arrangement, vinsmagning,- sidstnævnte nok kun for
forældre 😊. Det er vigtigt som privatskole med ejerskab og opbakning for og til skolen, da det er vores
egen.
I aften er der valg til bestyrelsen, hvor der er 3 på valg. I vedtægterne er der indsneget sig en fejl, da der er
byttet om på lige og ulige år (repræsentanten fra den internationale afdeling (valggruppe 3) vælges i lige
år). Vi tillader os redaktionel ændring (ingen protester fra salen).
Christian Trollo selv er også på valg i år. Han har siddet 4 år og vil gerne fortsætte. Man kan max sidde 6 år.
Næstformand, Peter Krarup, er udtrådt af bestyrelsen inden dette møde. Hans barns sportsvenner fra
nærliggende skole trak. Førstesuppleant Maj-Britt Ranfelt er indtrådt i stedet. Maria Brunckhorst Schmidt
(2. Næstformand) er således næstformand.

3. Rektors orientering og status
Se vedlagte powerpoint præsentation og nedenfor ekstra kommentarer
Slide 2:
 Der er virkelig noget sjæl i Christianhus-bygningen. Vi gerne vil have med i vores nye skole
Slide 3:
 Forhindringerne har hidtil været, at inden seneste kommunalvalg stod alt stille, samt
Erhvervsministeriets overvejelser om, hvad der måtte være på de pågældende områder.
 Høring plangrundlag forventes at tage 9 måneder
 Der er god politisk opbakning
 LOI = Letter of Intent, en hensigtserklæring inden endelig aftales udformning
Slide 5:
 Puttemiddage/awardshows. Sidste skoleår blev Rektor betragtet som kedelig fordi han blandede
sig i nomineringskategorierne, men han vil blive endnu kedeligere i dette skoleår. Når det formidles
til eleverne kan de godt forstå det. Opfordring hermed givet videre til forældrene om at fortsætte
dialogen med deres børn.
 Indvendig vedligeholdelse og inventar forbrug. Der vil blive sparet pga. de nye bygninger. Set over
hele rektorskabet er der brugt mere end tidligere.
 I grundskoleledelsen har Randi Schøbel opsagt sin stilling. Randis nye skole betyder en besparelse i
hendes transporttid. NGG har været meget glad for Randi og ønsker hende al mulig held og lykke.
Der er slået ny viceskoleleder stilling op. Organiseringen i grundskoleledelsen vil gå fra en opdeling i
IS/MT/US til at dække alle klassetrinene og i stedet opdelt i faglig, pædagogisk og administration,
dog med mulighed for at supplere hinanden.

Kommentarer og spørgsmål fra salen til både Formand og Rektors beretninger (nedenfor angives
forældrerepræsentantens klasse)



4a: Christianshus løsningen kom som en trold af en æske, hvordan det?
Rektor: 2 ankerlejere opsagde deres lejemål, hvorved muligheden bød sig



4b: 2 spørgsmål. Hvornår kommer der bedre trafikregulering og kunne man ikke købe inventar og tage
med til den nye skole
Rektor: Traffikregulering tages meget alvorligt af kommunen og vil komme med i plangrundlaget, der
har bl.a. lige været trafiktælling. Det er en mulighed vi vil overveje.
Formand: vi passer på likviditeten ift. finansieringen af den kommende skole, hvilket har indflydelse på
nyindkøb.







9d: almindelig vedligehold og rengøring synes forringet
Rektor: pedeller har været syge lige efter skolestart, rengøring kører som normalt.




3b: rengøring af toiletter er ikke god
Rektor: det nye rengøringsselskab gør toiletterne rene 2 gange dagligt, hvoraf den ene også er i
skoletiden.

(tilføjelse fra ledelsen: toiletrengøringen i skoletiden er netop for at give bedre forhold og
imødekomme tidligere ønske,- men man kan være uheldig at have kommet lige efter ”drengestreger”)



5a: trafik, kørsel ind i gården af far
Rektor: det er stærkt uacceptabelt og vil naturligvis blive påpeget hvis det bliver opdaget. Der er en
enkelt undtagelse i forbindelse med handikapkørsel af elev. Lastbiler jages af rektor ud af gården, hvis
de kommer i skoletiden.



2a: vedr. rengøring så er det også et spørgsmål om vores opdragelse af vores børn



9a: 2 kommentarer. Har en høj søn, der sidder på en for lav stol. Trafikstriberne er væk på kongevejen
ud for McDonalds.
Rektor: det følger vi op på



4. Behandling af indkomne forslag.
 1 a + 1b: forbud mod digitale devices (se vedlagte forslags fulde ordlyd)
Forslagsstillerne uddybede og motiverede deres forslag (jf. vedlagte)
Nedenfor efterfølgende kommentarer











1x: Evalueringer fra andetsteds har vist at alle grupper er glade for forbud
(elever/forældre/lærere).
Rektor: skolens politik er digital dannelse og ikke forbud, men det vigtigt at finde balance og
ensartet håndhævelse
Thomas Thrane:
o der blev sendt et skriv ud for ca. 1 måned siden vedr. digital dannelse
o reglerne hænger frit tilgængelig på skolen (at digitale devices skal være i tasken i timerne,
med mindre de inddrages i undervisningen).
o Vi har undersøgt, bl.a. via gårdvagterne, gennem den sidste uge om der har været elever
der har været isoleret med deres telefon, og det har ikke været tilfældet.
o Et forbud vil give ansvaret over på forældrene, mens NGG har taget den digitale dannelse
ind i skolen.
o Det står klasselæreren frit for at lave et midlertidigt kortvarigt forbud, hvis der er
problemer i klassen
o Vigtig med ensartet håndhævelse
5c+6c: bakker op om skolens holdning. Kender dog ikke til de mindre klasser
Formand: bakker op om ledelsen. Kan vi lære noget af andres erfaringer?
4b+6b: har talt om det i forældregruppen lige fra 0.klasse (blive i taskerne)
5b: Koordinering i forældregruppen er også en vigtig del af sagen. Med til den digitale dannelse
hører viden og forståelse for, at det man skriver og uploader kan have alvorlige konsekvenser og
være ansvarspådragende.
3b: mobbeaspektet fremført; f.eks at klassekammerater mod deres vilje/vidende filmes med en
mobiltelefon




9a: det giver faglig forstyrrelse; der er mobiltelefoner under bordet og på laptop sker der alt andet
end faglige ting
Rektor opsummerede debatten ved at fremhæve, at fokus vil være på håndhævelse af de
nuværende regler - især i indskolingen og hente erfaringer andet sted fra. Ligeledes at vi følger op i
PR (pædagogisk råd)

5. Valg til bestyrelse
Thomas Thrane foretog navneopråb af forældrerepræsentanterne inden valghandlingen.
Peter Laursen fortalte om valghandlingen ift. Vedtægterne: bl.a. at der er 8 medlemmer med stemmeret;
bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år og der er vælges/genvælges 4 medlemmer hvert år; der er 3
valggrupper (valggruppe 1 er grundskoleforældre, valggruppe 2 er gymnasieforældre og valggruppe 3 er
forældre fra den internationale afdeling). Der har i den internationale afdelings forældrerepræsentantskab
tidligere i år været afholdt valg. Valgt blev Malene Perkins.
Ved dette forældrerepræsentantskabsmøde er der således 3 medlemmer på valg:
 Christian Trollo, Rikke Novod og Steven Rahbæk
Christian Trollo opstillede til valg af og blandt grundskoleforældre (valggruppe 1). Der var Ingen
modkandidater, og Christian Trollo blev valgt.
Rikke Novod og Steven Rahbæk stillede op til valg af og blandt de tilstedeværende repræsentanter (dvs
uden for valggrupperne). Kari Dahl opstillede pr. fuldmagt og havde pr. mail sendt en præsentation af sig
selv og den oplæstes. Rikke og Steven præsenterede ligeledes sig selv og deres arbejde i bestyrelsen.
Valghandling blev foretaget. Stemmerne taltes af Thomas Thrane og Jan Bo Jensen. Stemmerne fordelte sig
således:
 Kari Dahl: 19 stemmer
 Rikke Novod: 26 stemmer
 Steven Rahbæk: 22 stemmer
Rikke Novod og Steven Rahbæk fortsætter således i bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter
Peter Laursen fortalte om valg til suppleantpuljen: Hvert år vælges 3 suppleanter af og blandt de
tilstedeværende repræsentanter – henholdsvis en 1./2./3.suppleant
Valghandling blev foretaget. Stemmerne taltes af Thomas Thrane og Jan Bo Jensen. Stemmerne fordelte sig
således:
 1.Suppleant: Maria Peiter, 22 stemmer
 2.Suppleant: Nina Thomsen, 8 stemmer
 3.Suppleant: Minnie Brixen, 3 stemmer

7. Eventuelt
 5a: ville værdsætte hvis rektor var mere synlig og sagde godmorgen til eleverne.
 Formand: rektor er blevet mere synlig, rektor har skubbet møder med formanden for at være synlig




Andetsteds fra salen: rektors synlighed er god
Rektor: der har været og vil fortsat være fokus på området.



4b: muligt at finde en løs social/faglig platform udover lectio/facebook til kommunikation mellem
forældre
Formand: muligheder undersøges



Peter Rønnow Hageltorn

Christian Trollo

Referent

formand

