Referat 19.2.18 kl. 17 – 19.00
Bestyrelsesmedlemmer

Navn

Mailadresse

Mobil tlf.

Fremmøde

Forældrerepræsentant

Rikke Stampe Wesch

rikkewesch@gmail.com

Afbud

Forældrerepræsentant

Susanne Bych

sby@lppension.dk

Afbud

Forældrerepræsentant

Charlotte Allentoft Bøie

CBoie@unicef.dk

Afbud

Forældrerepræsentant

Lisbeth Bock

mail@bockcph.dk

26350429

X

Forældrerepræsentant

Max Stougaard

max@ilab.dk

60631000

X

Forældrerepræsentant

Kim Ege Møller

kimegemoeller@hotmail.com

26346619

X

Forældrerepræsentant

Mathis Weidanz

mathisw@live.dk

44889221

Afbud

Skoleleder

Lasse Reichstein

lare@gentofte.dk

40269901

X

Viceskoleleder

Liselotte Nylander

liny@gentofte.dk

20183473

X

GFO leder

Katrine Kostrup

kko@gentofte.dk

Medarbejder suppleant

Thomas Malthesen

flakke76@gmail.com

Medarbejderrepræsentant

Helle Petersen

hellekp@hotmail.com

Medarbejderrepræsentant

Tine Raabymagle

tine.raabyemagle@skolekom.
dk

X

Elevrepræsentant

Magnus Overbeck

magnus.lundin.overbeck@sko
lekom.dk

X
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Afbud

1. Godkendelse af
timefordelingsplan
Valg til bestyrelsen
2.

Godkendt
Rikke træder ud af bestyrelsen, da hun har fået arbejde i
skoleforvaltningen i Gentofte.
Lasse spørger Mathis, om han vil genopstille.
Max overvejer, da ældste barn er i udskolingen.
Der er en procedure for valget, som følges.
Valgbestyrelsen er Kim Ege, Lasse Reichstein og Lisbeth Minke.

Femårigt forløb og
3.
fremtidens udskoling

Femårigt forløb:
Der er 7 eksterne elever til det femårige. Godt 30 elever i alt,
som det ser ud pt.
4 af Hellerupbørnene har søgt de øvrige 5-årslinjer
Hovedparten af eleverne fra Hellerups linje søger
naturvidenskab videre bredt – ikke kun på Gammel Hellerup.
Fremtidens udskoling:
Lasse sidder i opgaveudvalget omkring fremtidens udskoling –
udvalget består af forældre, erhvervsliv, politikere, elever,
lærere og skoleledere. Opgaven er meget kompleks – det er
svært at forudsige, hvilke behov der er i fremtiden. Der
kommer sandsynligvis nogle spor i retning af: fokus på
motivation, mulighed for at følge sin passion/sit potentiale,
21. st. kompetencer og teknologi. Planen er at en del skal
indfases i august 2019. Der er åbent møde den 10-4 kl. 16-19
for interesserede.

4. Ny ressourcemodel

Den er nu vedtaget af kommunalbestyrelsen. Det er vigtigt for
os at have store klasser med den nye model. Gentofte bruger
generelt få penge på skolevæsenet sammenlignet med andre
kommuner.

5. Klubstatus

Klubben er åbnet. Bekymringen var støj op til udskolingen –
det viser sig, at der er meget ro. Der er ca. 90 indmeldte børn
på 4. og 5. klassetrin (med dobbelt medlemskab). Ca. 80 elever
har være i klubben indtil nu. Der var godt besøgt i vinterferien.
5 nye børn er blevet indmeldt direkte her i klubben. Flere 3.
klasses forældre har vist interesse allerede.
Stor ros til ugeplanerne. Gratis mad er et hit – dette afprøves
til sommer. Brobygning til 3. klasse starter til marts. GFO
pædagogerne kan mærke en lettelse hos
indskolingsforældrene omkring at klubben er her på skolen.
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6. 10 min.
Meddelelser
 Formand
 Ledelse
 Elever
 Medarbejdere

Stor opbakning fra hele personalegruppen. Store muligheder
ved GFO og klub-samarbejde.
Der er blevet et rigtig godt læringsmiljø også i skoletiden i
Univers.
Vi har brugt alle de midler, der blev tildelt til at starte klubben
(600.000 kr.) Vi kunne rigtig godt tænke os bl.a. også at
udvikle et digitalt værksted. Lasse og Hozan laver et udkast til
henvendelse til forvaltningen omkring økonomi.
Formand: Intet
Ledelse: Vi er meget populære og søgte fra nærområdet, men
der er ikke så mange børn i området. Hellerup får derfor kun 2
børnehaveklasser næste skoleår. Der er to spor mindre næste
år i kommunen grunden lavere børnetal. Klasserne bliver fyldt
op. Tendensen er den samme i 2019.
Hvis ikke der er lavet aftale omkring løn i de nuværende OKforhandlinger inden den 28-2, kan vi risikere, at der bliver
konflikt – dette gælder alle offentligt ansatte.
Elever: Intet
Medarbejdere: Intet

7. Aktuelle sager. Punktet er
uden elever

Lukket punkt.

8. Evt.

-

Kommende møder:
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