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Hørsholm, juni 2017

Referat - Ordinært forældrerepræsentantskabsmøde
mandag, den 12. juni 2017, kl. 18.30 i skolens kantine
med følgende dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne, §6,a:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Bestyrelsesformandens beretning.
Rektors beretning.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen, Christian Trollo
Referat, 12. juni 2017
1. Flot fremmøde. Dagsorden godkendt, indkaldelsesproces godkendt. Dirigent Peter
Laursen.
2. Formandens beretning er vedlagt som bilag A.
3. Rektors beretning er vedlagt som bilag B, dog i præsentationsform, vist som punkt
opdeling.
Rektor havde desuden en meget stor tak til formanden, Christian Fischer Trollo.
Strategi NGG 2.0 – se første side i præsentationen omkring strategisk målsætning.
Der er resultater der skal opnås, eleverne skal være i stand til at tage en STX uddannelse,
når de forlader grundskolen. STX/HF elever skal være i stand til at tage en højere
uddannelse efter end skolegang på NGG.
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Forklaring på underskud i regnskabet, se side 2 i bilag B under Investeringer.
NGG 2.0 – både med fokus på hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre. Det er
vigtigt at holde fokus på både nutid og fremtid.
Intiativer og nyheder - se side bilag B – vigtige punkter er listet op.
WiFi opgradering.
Skærm, projektorer eller smartboards i alle klasser efter sommerferien.
Opdatering af legeplads, specielt omkring Ælling og Svanereden.
”en go Bgym” = GYM/HF elever har ansøgt efter midler til aktivitetsprojekter fra syddansk
universitet – der er i alt blevet bevilliget kr. 40.000,NGG elever skal både være dygtige på læringsportaler – men også på sociale platforme.
BOYD – Digital dannelse.
En kernefortælling, side 4 i Bilag B – det handler om følelser.
Der blev vist en film, en såkaldt ”dummy” – NGG’ kernefortælling – der blev udleveret en
folder.
Alt kan læres, den enkelte elev kan nå toppen af sit potentiale.
Vi uddanner unge mennesker til en verden vi endnu ikke kender.
Rektors beretning er slut.
Spørgsmål fra repræsentanterne:
4. Der er indkommet 2 punkter til behandling.
•

Helle Holst Forældrerepræsentant for 6d:

Jeg vil gerne have sat rygning på dagsordenen (både på og lige omkring skolens arealer).
Jeg mener dette emne er højaktuelt jvf. Sundhedsstyrelsen er gået med i partnerskabet
om Røgfri Fremtid og den fælles indsats for at forebygge, at børn og unge begynder at
ryge. https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/sundhedsstyrelsen-stoetter-maal-om-roegfrifremtid , hvordan vil skolen sikre at vi understøtte disse vigtige initiativer?
Svar:
Rektor: Skoleåret 2017/2018 bliver røgfri skole og arbejdsplads. Vi er i dialog med
naboejendomme samt Mac Donalds, da rygerne måske ”blot” vil forlade matriklen, evt. gå
på Mac D. NGG er opmærksom på at afhjælpe og ikke ”blot” flytte problemet.
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Spørgsmål:
Hvordan med lærerne? Kommer de så ind til undervisningen i tide, hvis de skal ud og ryge
væk fra matriklen?
Svar:
Rektor: Ja, personalet kommer altid til undervisningen til tiden. Det er NGG’ overbevisning,
at et rygeforbud vil sikre kursen i den rigtige retning, og forhåbentlig afføde, at der vil være
færre der ryger fremover – både elever og lærere.
Spørgsmål, Lena 6b.
Hvad siger de nye ejere til rygeforbuddet?
Svar: Ny ejer bakker NGG’ rygepolitik op. Der er god dialog.
•

Myrtha, Klasserepræsentant 9c

Hvad er gennemsnitsalderen på lærerne på gymnasiet?
Sikre vi, at der kommer yngre kræfter ind i takt med, at de ældre går på efterløn og
pension?

Svar: Skolen har eksisteret i 35 år, og rigtig mange lærere har været her længe. Pt. er der
mange der går på pension – og vi er glade for at kunne præsentere en meget flot ny
lærerstab med gode flotte uddannelser samt arbejdsforløb.
Vi er stolte af, at den primære årsag til lærere forlader NGG er pension.
6. Eventuelt
Spørgsmål, Maiken 2b.
Er beredskabsplanen på skolen klar?
Svar: Torben Sundstrøm: Ja, den kan ses på hjemmesiden og på alle klasselokaledøre.
Der vil blive afholdt en ”prøve” – uden varsel forud.
Spørgsmål, Mette, 2v.
Hvornår er WIFI opgradering på plads?
Svar: Vicerektor Jens Ulrik Engelund: Efter sommerferien.
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Spørgsmål, 10b:
Kan der gives karakter for personlige egenskaber?
Svar: Der bliver afgivet faglige karakterer samt dannet en UPV UddannelsesParathedsVurdering. UPV varsles startende allerede fra 7. klasse, det er
endnu ikke bekræftet fra UU/UVM - det har før været fra 8. klasse. Via UPV, bliver elevens
menneskelige kompetencer også vurderet.
Ud over det er der på tegnebrættet opsat mulighed for elevsamtaler startede fra 7. klasse
– som forbereder dem til UPV på 8. årgang.
Dertil er der NGG’ egen skolevejledning samt skolehjem samtaler.
I den nye gymnasiereform er der lagt op til en ny retning der hedder ”karrieretænkning”.
Bestyrelsen tænker også tanker om, hvordan NGG evaluerer deres elever.
Det er vigtigt, at karakterer ikke står alene.
Spørgsmål:
Bekymring om elever der er stoppet – er der tilgang?
Ja, det er der. Vi bliver en klasse større til næste skoleår.
Det er stadig vigtigt, at vi holder vores værdier for øje ved optagelsesssamtaler.
Spørgsmål:
Skolestart 2017/2018 er der en grund til den ligger den 16. august?
Skoleåret består af 200 skoledage – og sommerferien 2018 starter først den 2. juli 2018.
Input fra 0a:
Sommerhilsen fra 0a – tak for en rigtig god skole, vi er en familie der hver dag
møder dygtigt personale.
Spørgsmål, Far 1b:
Spørgsmål: Regler for parkering bag Svanereden? Der er kaos. Tonen er hård.
Svar: Planen er, at parkeringen skal optimeres, der skal laves en ”bane”, hvor børnene
kan gå sikkert – og bilerne parkere lidt længere væk.
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