Referat af repræsentantskabsmøde,
torsdag d. 14. juni 2018 kl. 18.30.
Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne, §6,a:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Vedr. punkt 1.
Christian Trollo blev valgt til dirigent.

Vedr. punkt 2.
Repræsentantskabets formand, Christian Trollo, orienterede om, at Randi Jacobsgaard Schøbel er
tiltrådt som viceafdelingsleder i grundskolen. Hun refererer til afdelingsinspektør Jan-Bo Jensen.
Lederen af regnskabsafdelingen, Peter Rønnow Hageltorn, blev ligeledes præsenteret for
repræsentantskabet.
Efter afstemningen blandt forældrene er de nye vedtægter trådt i kraft d. 1. maj 2018. I vedtægterne
gives der plads til, at NGGI har en repræsentant i bestyrelsen, og Malene Perkins træder som
nyvalgt blandt NGGI-forældrene herefter ind i bestyrelsen. Brian Muggeridge, der er forældre til
elev på NGGI, har hidtil været udpeget til bestyrelsen, og han træder hermed ud. Christian Trollo
takkede ham for den store og engagerede indsats i bestyrelsesarbejdet.
Christian Trollo informerede om, at bestyrelsen i de sidste år ikke har udnyttet retten til at udpege to
bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer. I de nye vedtægter tages konsekvensen heraf, og
der er nu plads til, at NGGI kan vælge et bestyrelsesmedlem, og at der kan vælges yderligere et
medlem blandt forældrerepræsentanterne. Det sker på repræsentantskabsmødet i september 2018.
Christian Trollo pegede på, at der har været en del opmærksomhed omkring vedtægternes
formulering af, at NGG ”skal” drive en grundskoleafdeling og bl.a. ”kan” drive en international
afdeling, en gymnasieafdeling og en SFO. Christian Trollo ønskede at understrege, at der i disse
formuleringer på ingen måde lå, at NGGs bestyrelse har til hensigt at ændre på antallet af
afdelinger.
NGG er efter et længere ansøgningsforløb godkendt til at være kandidat til at kunne starte en IBafdeling, dvs udbyde en international studentereksamen. Den vil således komme til at ligge i
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naturlig forlængelse af NGGI, der tilbyder undervisning fra Year 1 til Year 11. IB-uddannelsen er
dog en selvstændig uddannelse, der er åben for alle, der opfylder optagelseskravene.
Der orienteredes om status for byggeriet af den nye skole (projekt NGG 2.0). Projektet kører efter
planen, omend planen kører langsommere, end vi på NGG kunne tænke os. Lige nu ventes der på
svar fra Erhvervsministeriet.
Bestyrelsen har nedsat et udvalg med det formål at skabe nogle tiltag, der øger forældreaktiviteten
omkring skolen og igangsætter det engagement og initiativ, bestyrelsen fornemmer, at der er
forældrekredsen. Udvalget består af Steven Rahbek og Rikke Novod.
Rikke Novod orienterede om det første tiltag, et loppemarked søndag d. 24. juni kl 10-13. Forældre
har her mulighed for at leje et bord/stadeplads for 60 kr og derfra sælge egne effekter. Forældre fra
NGGI har igennem længere tid været i gang med disse loppemarkedsplaner – øvrige NGG-forældre
kobler sig således på. Interesserede skal henvende sig til Rikke Novod:
'Rikke_handreck@hotmail.com'.
Til efteråret har udvalget planer om et vinsmagningsarrangement.
D. 1. december 2018 afholdes den store og årlige julebasar.

Vedr. punkt 3.
Rektor Claus Campeotto informerede om, at NGG har stor fokus på elevtrivslen. Der er en gruppe
af lærere med Michelle Bentsen i spidsen, der står for TFT (TaskForceTrivsel). Baggrunden er, at vi
ser en større fokusering på dette område, og at der i samfundet generelt er større opmærksomhed på
børn og unge, der har ondt i livet. Det kan være børn og unge med (for) høje forventninger til sig
selv, og som påtager sig for mange opgaver. De bliver pressede af de sociale medier, der ikke altid
giver et ærligt billede af, hvad det vil sige at være barn og ung.
På NGG har vi derfor allokeret ressourcer til AKT (adfærd – kontakt – trivsel) og SSP
(socialforvaltning – skole – politi) samt til TFT.
Claus Campeotto vil dog understrege, at vore børn og unge på NGG generelt trives fint. Det viser
vore elev-trivselsundersøgelse i 2017 – og det håber han også, den vil bekræfte til efteråret.
Det har været et irritationsmoment, at der til tider har været meget papir og affald på arealerne
omkring Cirkelhuset. Vi taler løbende med McDonald, ejerne og den nye Kebab-vogn om det.

Claus Campeotto sagde, at vi oplever stor tilfredshed med den måde, vi tilrettelægger
forældrekonsultationerne på. Men nogle gange spores der en frustration. En moderne familie har
ofte kun få tidspunkter, hvor de kan komme til en samtale den fastsatte aften, og vi ser, at
samtalerne nogle gange ikke kan begrænses til den afsatte tid. Vi kigger derfor på alternativer til
den klassiske konsultation.
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Vi udsender i den forbindelse et spørgeskema i starten af det nye skoleår for at få forældrenes
evaluering og få ideer til en udvikling af skole-hjem-samarbejdet. På næste
forældrerepræsentantskabsmøde i september vil vi følge op på denne undersøgelse.

Der blev på sidste forældrerepræsentantskabsmøde rejst spørgsmål om, at lektier kan/skal/bør
indskrives i Lectio. Ledelsen har herefter indskærpet, at lektier skal indskrives i Lectio i skemaet.
De nærmere regler er blevet præciseret.

NGG arbejder som alle andre virksomheder og institutioner på at implementere den nye
Persondatalov (GDPR) samt at navigere med sund fornuft i dette nye regelsæt.

Vi arbejder fortsat med at holde vores hjemmeside a jour. Vi holder stadig fast i, at skolerelateret og
overordnet information skrives på Lectio; privat kommunikation om den enkelte elev på email eller
pr. telefon. Skolens sociale medier vil fortsat have fokus på information om større events og er
desuden en platform, hvor udefrakommende kan få et anderledes indtryk af NGG end det, man får
på hjemmesiden.

Afslutningsvis takkede Claus Campeotto for repræsentantskabets store engagement for NGG.

Spørgsmål til formandens og rektors beretninger:
Repræsentant fra 5.b ønskede informationer om skolens ledelsesstruktur og -personer. Rektor vil i
sit sommerbrev beskrive, hvilke personer i ledelsen, der er ansvarlig for hvilke områder.
Der var også et ønske om inden sidste skoledag, at der fra skolens side informeredes om hvilke
lærere, der går på pension eller fratræder. Rektor søger for det.

Repræsentant fra 3.b efterspurgte kontaktadresse til bestyrelsens aktivitetsudvalg. Rikke Novod
oplyste, at man var velkommen til at kontakte hende på 'Rikke_handreck@hotmail.com'.
Repræsentanten efterlyste også besked om, hvornår/hvordan forældre kan rette henvendelse for at
komme med input til de nye bygninger. Hun er overbevist om, at der blandt mange forældre er en
interesse i at deltage i et såkaldt ”AdvisoryBoard”.
Rektor og formanden vil skrive til alle repræsentanter om, hvordan et dette ”AdvisoryBoard” skal
indrettes og fungere.
Generelt gælder, at alle er velkommen til at henvende sig til formand Christian Trollo på
Formand@ngg.dk eller til rektor Claus Campeotto på crc@ngg.dk.
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Repræsentant fra 0.b synes, at der var en mangelfuld kommunikation til nye forældre. For ofte
kommunikeredes der på en måde, der forudsatte en meget større indsigt og kendskab til NGG´s
historie end nye forældre havde.
Rektor tog denne indvending til efterretning.

Vedr. punkt 4.
Punktet udgår, da der ikke er indkommet forslag.

Vedr. punkt 5.
En repræsentant gjorde opmærksom på, at toiletterne i grundskoleafdelingen trænger til en indsats.
Dertil sagde Jan-Bo Jensen, at der som noget nyt er en ekstra rengøring af toiletterne midt på
skoledagen samt fortsat en sidst på dagen. Desuden bliver problemstillingen ofte nævnt og
indskærpet på morgensamlingerne for de relevante morgensamlinger.

Repræsentant fra 3.b rådede ledelsen til ikke at undervurdere det efter hendes mening store
potentiale, der lå i, at mange forældre har lyst og tid til at deltage i projekter – og gerne i praktisk
arbejde med maling og renovering af legeplads.
Formanden takkede for, at der blev gjort opmærksom på det, men understregede at det er en
mulighed og ikke skal være en pligt for forældre at deltage.

Repræsentant fra 5.b spurgte til rækken af valgfag i indskolingen og på mellemtrinet. Randi Schøbel
redegjorde for, at der i 0.-1. klasse er tilbud om lektiecafe; 2.-3. klasse tilbud om kor samt om
lektiecafe; I 4. klasse tilbud om science-talent og om musik/samspil. I 5. klasse er der tilbud om
Science-talent, om musik/samspil og i interessefaget kodning, hvor en forældre sammen med en
lærer står for undervisningen. I 6. klasse tilbydes science-talent, musik/samspil samt
teknologiforståelse.

Peter Laursen
referent
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