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1.

Ny ressourcemodel for
skole og fritid

Orientering om kommunens proces vedr. ny model for både
skole, GFO og klub, ved Lasse Reichstein

2.

Status på reformen

Lasse gennemgår, hvordan reformen er udmøntet i dette
skoleår. Elevrådet opfordres til at drøftes bevægelse ved det
næste møde.

3. Ordblindhed og læsning

Anette Petri Informerede om, hvad ordblindhed er og hvordan
vi kan spotte det.
Vi har læsekonferencer på alle klassetrin, hvor læsevejleder er
inde over.
Beskrivelse af forskellige faste tiltag på Hellerup Skole samt af
forskellige kurser på kommunens kompetencecenter
Dysleksia.
Børn med dysleksi har egen computer eller kan låne en på
skolen.
App-Writer er et hjælpeprogram, som elever med dysleksi
bruger. Dette bruges bl.a. til at få læst svære fagtekster op.
Eleverne meldes til NOTA, hvor mange tekster findes. Eleverne
kommer på ugekurser for at lære at anvende App-writer. Den
sidste dag kommer læreren på besøg, og elev/lærer taler om,
hvilken handleplan, der skal følges på skolen – denne følger
Dysleksia og alle elevens lærere op på sammen med eleven.
En forældrerepræsentant bemærkede, at flere forældre til
ordblinde børn oplever, at den fastlagte procedure for børn
med læsevanskeligheder ikke altid fungerer efter hensigten,
og at det er vigtig at få på plads, så børn med
læsevanskeligheder for den støtte, de har krav på i de
forskellige fag.
Ledelsen (Lasse) vil være undersøgende i forhold til, om nogle
forældres behov er et andet, end det skolen leverer.

4. Erfaringer med
Peter Brøndum fra Øregård Gymnasium fortalte om Øregård
karakterfrihed gymnasiums forsøg med karakterfrihed i 1. g. Det drøftes
på Øregård
videre i udskolingen med Peter.
Lasse orienterede om klubbens åbning og processen med at
5. Klub
starte en ny klub mht. indretning og pædagogik
6. 10 min.
Meddelelser
 Formand
 Ledelse
 Elever

Formand og ledelse: Vi tager kontakt med Experimentarium
mhb. på at etablere et samarbejde. Lassse og Kim holder et
møde med direktør Kim Herlev.
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Medarbejdere
7. Aktuelle sager. Punktet er
uden elever

Intet

Kommende møder:
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