Dagsorden 25.9.17 kl. 17 – 19.00
Bestyrelsesmedlemmer

Navn

Mailadresse

Mobil tlf.

Fremmøde

Forældrerepræsentant

Rikke Stampe Wesch

rikkewesch@gmail.com

Forældrerepræsentant

Susanne Bych

sby@lppension.dk

X

Forældrerepræsentant

Charlotte Allentoft Bøie

CBoie@unicef.dk

Ej mødt

Forældrerepræsentant

Lisbeth Bock

mail@bockcph.dk

26350429

Afbud

Forældrerepræsentant

Max Stougaard

max@ilab.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

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

Afbud

Afbud
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1. Velkommen til nyt medlem Eskild Stub Larsen er udtrådt af bestyrelsen og Mathis
Weidanz er indtrådt
2. Godkendelse af referat
Referatet godkendt. Årshjulet skal lægges med referatet på
nettet.
Referater og dagsordener lægges fremover på hjemmesiden
under bestyrelse og på Personaleintra under
dokumenter/møder/bestyrelse.
Fremover godkendes referatet pr. mail – der er en frist på 3
hverdag for kommentarer.
3. Udearealer

4. Klub

Udearealerne mod øst er snart færdige med fase 1 – der er
plantet græs, som skal rodfæstes. Forventet åbning efter
påske.
Bestyrelsen vil skrive til kommunen om midler til at etablere
naturlegeplads i forbindelse med fase to på det nye område
mod øst. – formuleres af Kim.
Arbejdet internt er startet bl.a. omkring den fysiske placering,
som bliver i Univers. Der er etableret en arbejdsgruppe.
Firmaet Autens, ved Lene Jensby Lange, har deltaget i møde
for at komme med bud på Hellerup Skoles klub.
Der inviteres til et møde med forældre, personale og elever,
hvor drøftelsen af de gode ideer kan finde sted.
Politisk ønske om starte hurtigst muligt. Ledelsen har arbejdet
mod 01.01.18, dog planlægges det med, at der bliver en
overgangsordning for gamle klubbørn, så de kan gå begge
steder i en periode.
Det forsøges at få de elever, der er stoppet i klubben på
Gersonsvej til at starte i skolens klub.
Pt. dialog med klubmedarbejderne om, hvor de ønsker at
arbejde fra 1.1.18 – dette kan få betydning for, om klubben
kan starte op 1.1.18.
Der er bekymringer fra bestyrelsesmedlemmer og fra
personaleside omkring støj, arbejdsmiljø, slitage på lokaler mv.
Udover etableringsudgifter vil der være driftsbudget til både
drift og lønninger.
Der er sendt brev til borgmesteren og skoledirektøren vedr.
ønsket om at supplere med et lokale på Eksperimentariet, som
dels kunne bruges til undervisning, dels til klub om
eftermiddagen.
Bekymring for, om tidshorisonten, som er den 1.1.18 kan nås.
Ønske om at være undersøgende i forhold til, hvorfor vores
børn ikke bruger klubtilbuddet på Gersonsvej.
Arbejdsgruppen skal være undersøgende omkring, hvad der
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gør, børn vælger eller fravælger klubben og være meget
opmærksomme på støjgener samt øvrige bekymringer, som
medarbejderne og bestyrelsen har udtrykt.
Lasse og Kim tager igen kontakt til kommunen vedr. ønsket om
at inddrage et lokale på Eksperimentariet.
5. Storforældremøde

Mødet er 4.10.17. Lasse og Rikke Bille er i gang med at
planlægge mødet, der handler om fællesskaber. Annemarie
N.K. Andersen, der er leder af visitationen er oplægsholder og
Lasse indleder.
Bestyrelsen opfordres til at deltage.

6. Nordstjernen

Max orienterer om dialog med forvaltningen. Bestyrelsen har
tilsynsopgaven med Nordstjernen (NS), som med resten af
skolen.
Kommunale tanker om at evaluere kompetencecentrene.
Bestyrelsen har pt. ikke pligt, men ret til at udtale sig om
økonomien/budgettet.
Max sender den oprindelige beskrivelse af NS til hele
bestyrelsen.

7. Til og fraflytning fra
skolen

Drøftedes. Bestyrelsen ønsker løbende at følge tallene –
næste gang til februar. Her ses også på årsagerne til
fraflytning, som endnu ikke findes i ledelsessystemet.
Bestyrelsen konstaterede, at der er meget lille fraflytning fra
skolen og pæn tilgang.

8. Medarbejderfravær

Drøftedes – skolen ligger på niveau med resten af skolerne i
kommunen. Gentofte kommune ligge generelt lavt i forhold til
andre kommuner.

9. 10 min.
Meddelelser
 Formand
 Ledelse
 Elever
Medarbejdere

SB formandsmøde for 14 dage siden. Tema: Bekymring for og
håndtering af tosprogede elever i Gentofte på baggrund af
Tjørnegårds Skolens bestyrelses bekymring.
Kim fremførte at problemet er større, hvis en skole ikke har
tosprogede elever.
Hellerup Skole ser det som en styrke, at der går elever på
skolen fra forskellige lande og kulturer.
Mulighed for at bestyrelsesmedlemmer kan deltage på Skole
og Samfunds årsmøde.
Trafikmøde med kommunen – man ønsker at kigge på adfærd
fremfor trafikregulering.
Ønske fra bestyrelsen om, at blive orienteret om, hvordan
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afdækningen af og indsatsen er for børn med
dysleksi/læsevanskeligheder. Ledelsen inviterer Anette Petri.
Ansat Gitte Mogensen til matematik på mellemtrinnet pr.
1.10.
Samtaler til dansklærerstilling i dag/i morgen til ansættelse
den 1/11.
10. Aktuelle sager. Punktet er
uden elever

Intet

Kommende møder:
Orientering om indsatsen i forhold til børn med læsevanskeligheder.
Februar: Til-og fraflytning til skolen, medarbejderfravær
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