Referat 16.04.18 kl. 17 – 19.00
Bestyrelsesmedlemmer

Navn

Mailadresse

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

Forældrerepræsentant

Max Stougaard

max@ilab.dk

60631000

X

Forældrerepræsentant

Kim Ege Møller

kimegemoeller@hotmail.c
om

26346619

X

Forældrerepræsentant

Mathis Weidanz

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

Medarbejderrepræsentant

Tine Raabymagle

Elevrepræsentant

Magnus Overbeck

mathisw@live.dk

Mobil tlf.

Fremmød
e

44889221

hellekp@hotmail.com
tine.raabyemagle@skoleko
m.dk
magnus.lundin.overbeck@
skolekom.dk
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X
X

1.

Elevrådet

Regnskab, opfølgning fra
2.
sidst

Ingen mødt
Jan Forsing forklarede og besvarede spørgsmål. Vi styrer efter
”bundlinjen” ikke så meget i forhold til de udmeldte budgetposter,
der er forældede. Med den nye allokeringsmodel forventes en
tilpasning og reducering af poster. I forhold til det udmeldte flyttes
der ressourcer til varme hænder fra drift.
Ønske om at bruge tid på budget og visioner i forhold til budget, når
den nye allokeringsmodel er meldt ud.
Ønske om, også at følge økonomien i Nordstjernen. Jan beder
økonomi medtage dette på næste møde.

3.
4.

Status for valg til bestyrelsen
Projekt for udearealer

Lasse skriver ud, for at få kandidater til at melde sig
Skolens areal mod øst: Kim og Lasse har været i dialog med
Eksperimentariet om at lave noget samme, som er
naturvidenskabeligt og kunstnerisk. Så kunne skolen bruge det i
skole/GFO/Klub-tiden og Eksperimentariet bruge det udenfor
skolens tid. Eksperimentariet søger midler til et forprojekt – dette
støttes af kommunen på ca. 100.000 (til overs fra udearealsprojektet op mod tanken). Dette er i tæt dialog med forvaltningen
om. Processen fortsætter og Lasse/Kim er i løbende dialog med
Eksperimentariet og kommunen.
Drøm om noget, der afspejler børnene mere end noget meget
arkitektstyret.
Der etableres Kiss and Ride længere op af Dessaus Boulevard op
mod Strandvejen.

5.

Skolens arbejde med
resultater

Der afholdes systematisk konferencer omkring de nationale tests. Til
at se på progression i disse bruges værktøjet ”Beregneren”.
Desuden laves dansk/matematiktests og andre test, som drøftes.
Test må ikke stå alene, idet der ofte kan være udefrakommende
ting, som påvirker resultaterne. Vejlederne, ledelsen og årgangen
deltager på disse konferencer.
Trivselsmålinger drøftes mellem ledelse, Siriusteamet og det
pædagogiske personale omkring barnet.
Resultaterne bruges også til skolehjemsamtaler.
Lasse redegjorde for sammenhængen til synlig læring.

6. OK18
7.

Møde med Gentofte
kommunes skoleudvalg

Hvis der bliver konflikt, lukker skolen helt. Informationsmængden
fra Lasse har været passende.
14.5 16.30 kommer skoleudvalget og Lasse viser rundt. Fokus: Hullet
mellem Venus og Pluto (Ønsker etableret gulv), naturfagsfaciliteter,
klubben og hvor langt vi er (og hvad vi mangler økonomi til).
Rikke, Kim, Lasse og Helle eller Tine forbereder det efterfølgende
møde med skoleudvalget.
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8.

10 min.
Meddelelser
 Formand
 Ledelse
 Elever
Medarbejdere

Formandsmødet handlede om ok 18.
Skrevet til Torben Frölich, at vi ikke kan lave klubben færdig for de
600.000 kr., vi fik. Han har efterspurgt et budget.
Der har været møde om fremtidens udskoling for hele kommunen.
Der er kun 2 børnehaveklasser næste skoleår. Sandsynligvis vil dette
også gælde året efter.

9. Aktuelle sager. Punktet er
uden elever
10. Evt.

Husk at få referaterne ud.

Kommende møder:
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