Referat 23.10.17 kl. 17 – 19.00
Bestyrelsesmedlemmer

Navn

Mailadresse

Mobil tlf.

Fremmøde

Forældrerepræsentant

Rikke Stampe Wesch

rikkewesch@gmail.com

X

Forældrerepræsentant

Susanne Bych

sby@lppension.dk

X

Forældrerepræsentant

Charlotte Allentoft Bøie

CBoie@unicef.dk

Forældrerepræsentant

Lisbeth Bock

mail@bockcph.dk

26350429

X

Forældrerepræsentant

Max Stougaard

max@f5.dk

60631000

X

Forældrerepræsentant

Kim Ege Møller

kimegemoeller@hotmail.com

26346619

X

Forældrerepræsentant

Mathis Weidanz

mathisw@live.dk

44889221

X

Skoleleder

Lasse Reichstein

lare@gentofte.dk

40269901

X

Viceskoleleder

Liselotte Nylander

liny@gentofte.dk

20183473

X

GFO leder

Katrine Kostrup

kko@gentofte.dk

X

Medarbejder suppleant

Thomas Malthesen

flakke76@gmail.com

X

Medarbejderrepræsentant

Helle Petersen

hellekp@hotmail.com

X

Medarbejderrepræsentant

Tine Raabymagle

tine.raabyemagle@skolekom.
dk

X

Elevrepræsentant

Magnus Overbeck

magnus.lundin.overbeck@sko
lekom.dk

Afbud

Ej mødt
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1.
2. Godkendelse af referat

Referatet er godkendt via mail.Ligger på Skoles hjemmeside og
Personaleintra skal også på dokumenter i Forældreintra –
fjerne de gamle (mere end 2 skoleår).
NB: Max har ny mailadresse

3. Trivsel og mobning

Lasse orienterede om, hvordan skolen arbejder – med
henvisning til ”Vi vil trives”. Bestyrelsen drøftede, hvilken rolle
man som bestyrelse har – herunder at der ikke kan drøftes
enkeltsager. Der blev drøftet at arbejde videre med en
vejledning til forældre, hvori det er beskrevet, hvad man kan
gøre, hvis samarbejdet bliver vanskeligt og ikke føler, at man
kan lykkes. Man kunne se på, om der kunne etableres en form
for ”ombudsmand”, der kan bruges til at hjælpe med at
oversætte i svære dialoger. Ledelsen taler med Rikke Bille om
hendes erfaring fra Børnehaverne. Kim taler med Skole og
Forældre.
Hvis der er henvendelser til bestyrelsesmedlemmer vedr.
enkeltsager, er det vigtigt med et skriftligt samtykke om, at
bestyrelsesmedlemmet og ledelsen må tale sammen.
Evt. få Skole og Forældre ud til et kontaktforældremøde, og
herefter tilrette kontaktforælderfolderen.

4. Klub

De første 4 medarbejdere er fundet: Søren, Hanne, Lone og
Trine, som allerede er på skolen. Dertil skal ansættes en
pædagog mere. Ressourcen er tildelt i 2018 til at vi får
svarende til at 95% børn fra 4.klasse, 75% fra 5. klasse og 65%
fra 6. klasse meldt ind. Det svarer til 35 børn mere, end der er
indmeldt i dag. Klubben starter i februar 18 for 4.-5. klasse.
Der arbejdes resten af året med at lave den klub, som også
børnene ønsker. I august 2018 indføres klubben helt.
Kim skubber stadig på, at der findes lokaler på
Eksperimentariet.

5. Storforældremøde

Evaluering. Ca. 40 fremmødte. Oplæg ved Annemarie
Andersen, Lasse Reichstein og Rikke Bille. Drøftelser i 3
grupper omkring styrkelse af fællesskabsdagsordenen. Mange
gode input. Lasse sender noter fra mødet til bestyrelsen.

6. Ferieplan

Skolens forslag er vedtaget for 2018-19

7. Trafik

Trafikændringerne er svære at vurdere, da der ved
ændringerne i uge 41 var væsentligt mindre trafik end de
øvrige uger. Ledelsen fortsætter med skolepatrulje til onsdag i
uge 44 og hvis tendensen med væsentligt mindre trafik og en
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rigtig fin afvikling fortsætter, vil patruljen stoppe efter at der
er informeret til forældrene.
8. Udskolingsfolder

Kommer ud til alle 7. klasses-elever med præsentation af alle
skoler i Gentofte. (Bestyrelsen vil gerne se folderen, når den
kommer). Kommunikationsgruppen kigger på den endelige
formulering i denne uge – send gerne input.

9. 10 min.
Meddelelser
 Formand
 Ledelse
 Elever
Medarbejdere

Formand: Møde i SB-formandskredsen om 14 dage. Kim har
talt med kommunen – det er en god ide, at eleverne kommer
med gode forslag til arealet mod øst. Der er specifikke krav til
områdets udseende (naturlegeplads).
Ledelse: Line Jønsson starter 1.11.17 på mellemtrinnet. Der er
snart samtaler til stillingen som pædagog i indskolingen.
Elevrådet konstituerer sig i denne uge – Elevrådet har været
oppe at køre det meste af skoleåret.

10. Aktuelle sager. Punktet er
uden elever

Intet

Kommende møder:
Børn med ordblindhed/læsevanskeligheder – med læsevejleder
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