Referat af ordinært NGG forældrerepræsentantskabs
møde onsdag d. 18. september 2019

1. Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Peter Laursen, uddannelsesleder i gymnasiet. Dirigenten gennemgik
dagsordenen.

2. Bestyrelsesformandens beretning om bestyrelsens arbejde.
Formand Rikke Novod overtog pr. 1/8-2019 fra Christian Trollo, som takkede for den
tidligere formands store arbejde. Rikke er tidligere elev på skolen.
Ingen opsigelser inden sommerferien i grundskolen.
Nyt navn til NGGI er NIS (North Zealand International School). Repræsentant fra NIS er
kommet med i bestyrelsen
Mange nye elever i grundskolen, Formand budt velkommen til nogle af de nye
forældre/elever.
Task force trivsel fokus, ”high five” til bamse (Michelle var indeni), Michelle har åben dør ift
elev/forældre henvendelser. Sige godmorgen, lægge telefonerne væk.
International day i lørdags, formand rørt, eleverne kom gående med deres landes flag.
Delikatesser fra de forskellige lande. De danske 5.klasser evt. med fremover.
Legepladserne har haft fokus ift. sikkerhed henover sommerferien.
Den nye skole tager tid. Rektor orienterer senere.

3. Rektors orientering og status.
NGG 2.0
Rektor Claus Campeotto fortalte om NGG’s lange kamp for nye faciliteter (NGG2.0).
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Cirkelhuset,
Christianshusvej 16
DK-2970 Hørsholm
Tlf: 45 57 23 21
www.ngg.dk
E-mail: ngg@ngg.dk

Januar 2015 nuværende rektor starter. Cirkelhus skulle på den lange bane skiftes ud eller
gennemrenoveres,- sidstnævnte var meget dyrt. Ingen uopsigelighed i den daværende
lejekontrakt, risiko for opsigelse.
I 2015 arbejdes der med 4 mulige lokationer (sygehusgrunden/rådhusgrunden/kokkedal
industripark/cirkelhusgrunden/andre lokationer).
Kommuneinteresser mellem Hørsholm/Fredensborg.
2016 NGG overtager cirkelhuset fra familien Kristensen. På daværende tidspunkt forventet
nyt plangrundlag 2018, ny skole 2019/20.
2016 NGG og investor i samarbejde
2017 Christianshus kommer i spil
2018 personalemangel i kommunernes tekniske afdeling
2019 plangrundlag på Cirkelhusgrunden igangsættes 5/9-2019 i kommunen efter at
planmyndigheden var overdraget fra erhvervsministeriet.
Mange benspænd undervejs fra UVM, kommuner, politiker og investorer.
Plan pt. 1.januar 2022 for ny skole, ligger på Fredensborg kommunes hjemmeside.
Projektet hedder Format.
Fokus i den nye skole:
Fortsat fokus på kerneopgave som er faglighed og trivsel
Trafik og sikkerhed
Fleksible klasselokaler
Naturvidenskab og teknologi
Grøn profil
Idrætsfaciliteter
Godt naboskab
Tidlig plan for nye skoles placering fremvist,- ligger også på kommunens hjemmside
ANDET
Kantinen. Tilbagemelding på spørgeskema. Nye initiativer fra kantinen. Dog svært at få til
at hænge økonomisk sammen. Nye konkurrenter.
Legepladserne opdateret henover sommerferie og efterårsferie
Digital dannelse, Thomas Thrane, vicerektor, overtog.
Digital dannelsesplan hænger i klasseværelserne i grundskolen. Flere søjler.
Desuden regler for digital dannelse (fx midlertidig mobiltelefon forbud hvis problemer i
klasserne). Elevråd taget med på råd.
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21st century skills, 5 projekter kører i indeværende skoleår i gymnasiet.
”Søg og du skal finde huller i osten”. Rektor fortsatte.
Appel vedr. forældrehenvendelser, der er steget markant blandt skoler generelt. Vi vil rigtig
gerne besvare alle henvendelser, men vi er administrativt belastet. Spørge sig selv om
henvendelsen er nødvendigt,- se tiden lidt an. Have tillid til os som skole.

Spørgsmål og kommentarer til formand og rektors beretning
Blive her i Cirkelhuset mens byggeri?
Formand+Rektor: ja
Fra 10.klasse: hvornår skal vi sælge?
Rektor: vi har videresolgt Cirkelhuset
Fra 1a: ejerskab af ny skole?
Rektor: muligvis, forskellige finansieringsmodeller i spil
Ingen opsigelser?
Vicerektor: 2 læreropsigelser i gymnasiet

4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag var kommet pgl@ngg.dk i hænde senest 15/9-2019, som udbedt i
indkaldelsen.

5. Valg til NGG’s bestyrelse i henhold til skolens vedtægter.
Der var navneopråb blandt de fremmødte stemmeberettigede. Suppleant er ej
stemmeberettiget, hvis repræsentant også tilstede. Navneopråb blev foretaget af
vicerektor.
Dirigent gennemgik valghandlingen og dens regler for valggrupper mv..
Nina Beck Thomsen
Thomas Beck Hansen
Ingen andre kandidater, begge valgt uden valghandling
Joan Brockdorf
Ingen andre kandidater, valgt uden valghandling
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Claus Bendixen
Ingen andre kandidater, valgt uden valghandling

6. Valg af suppleanter i henhold til skolens vedtægter.
Steen Andersen
Anne Blaabjerg
Anette Echwald
Ingen andre kandidater, alle valgt uden valghandling
Bestyrelsen mødtes lige efter afslutningen på dette forældrerepræsentantskabsmøde for at
finde dato for kommende bestyrelsesmøde.

7. Eventuelt.
6c, legepladser, asfalt, redskaber
Rektor/formand: mobile enheder ift. ny skole, spille bold vigtigt, mere græs overvejes i
samråd med udlejer, ejerskab ift. skole legekasse
7e, hygiejne badefaciliteter
Rektor+vicerektor: 2 gange om ugen rengøres hallen, problemer med varme vand i starten
af skoleåret, udlejer været længe om reparation.
3a, beskidt i omklædning
Rektor: selv utilfreds, der tales med rengøringen og alternativer undersøges
5b, flytning af FRM møder, midtvejs opdatering inden forårsmøde af de ting der har været
oppe idag (kantine/legeplads/mv…)
Rektor+formand: forårsmødet overvejes rykket til marts og skriftlig status midtvejs mellem
september og marts møderne
Vikardækning været høj ift. at kunne opretholde faglighed
Rektor: mange introture primo skoleåret for at skabe god trivsel og ryste de nye klasser
sammen, dog ændringer på vej, 9.klasses tur bliver en måned senere
Badeforhold kvalitetstjekkes af idrætslærer
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Vicerektor: idrætslærer har vendt tilbage i starten af året, men gør det ikke mere
Parkering ved internationale afdeling, usikkert
Rektor: møde i næste uge i parents association hvor det er på dagsorden, der appelleres
igen og der skrives ud, kulturelle forskelle, personlig henvendelse til visse forældre, politiet
lydhør
5b nye skolemøbler
Rektor: bestyrelsen opfordres til at overveje timingen af investeringen når den nye skole er
tættere på, økonomi er dog vigtig i disse år ift. diverse økonomiske interessenter.
Kommunikation bustur
Opprioriteres. Ved ekskursioner med NGG bestilte busser siddes der ned. Transport med
skolebusser og offentlig transport sker efter reglerne for offentlig transport, hvor der er
risiko for, at man skal stå op.
Trafikregulering, lysregulering
Rektor: er meget vigtigt i forbindelse med den nye skole, budget i kommunen pt hindring,
skolepatrulje må ikke gå længere ud, trafiknotat laves jf. tidligere.
Grundskoleleder, Jan Bo Jensen: tage lyskryds før ved rådhuset og køre ned i lille
rundkørsel hvor der på sidevej kan sættes af
6b strømstik til pc’ere, wifi problemer pt.
Rektor+vicerektor: wifi meget højt på aktuel dagsordenen, skulle gerne virke bedre igen
allerede fra denne uge, teknisk fejl fra ekstern leverandør i opsætningen.
Kantine, ønske om yngre årgang må gå i kantinen (6.klasse)
Grundskoleleder, kun udskolingen må gå i kantinen pga kø og udvalg ikke 100% egnet til
mindre børn, for et par år siden sat klassetrin ned fra 8. til 7.klasse.

Referent, Peter Rönnow Hageltorn
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