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Dagsorden
1.

Godkendelse af referat fra 12. december 2013

1. DISKUSSION

2. KONKLUSIONER

1.

Cheri-Mae nævnte til referatets punkt 7. Forældrerepræsentantskabsmøde at man havde aftalt at være mere skarpe på at udmelde datoer
omkring mødeaktiviteter.

2.

AE nævnte til referatets punkt 10. Nyt fem-årigt forløb, at en af vores 1.g BioTek elever var gået videre i biologiolympiaden først blandt
2000 og derefter som en af de sidste 20. I referatet står der kun at eleven er gået videre som en af 20.

3. HANDLINGSPUNKTER

2.

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Vedtagelse af dagsorden

1. DISKUSSION

2. KONKLUSIONER

Dagsorden blev vedtaget.
3. HANDLINGSPUNKTER

3.

Meddelelser

1. DISKUSSION

2. KONKLUSIONER

1.

Svend Poulsen stopper som forældrevalgt bestyrelsesmedlem. Jeppe og JB takkede for arbejdsindsatsen.

2.

Suppleant til bestyrelsen Cheri-Mae indtræder som bestyrelsesmedlem.

3. HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG
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DEADLINEDATOER

4. Årsrapport 2013 samt revisionsprotokollat 2013
1. DISKUSSION

1.

LJ gennemgik årsrapporten.

2. KONKLUSIONER

ad 1.1 LJ orienterede om at overskuddet beløber sig til 910.000
3. HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

6. Folkeskolereform
1. DISKUSSION

1.

HB orienterede, og henviste til vedlagte bilag om folkeskolereformen 2014 hvor ledelsen har forsøgt at beskrive, hvor reformen spiller ind
på BK. Skrivelsen skal ud til alle forældre.

2.

Cheri-Mae spurgte, om det er muligt at stille op mod hinanden hvad ministeriet lægger op til i reformen og hvad BK har valgt at lade
indgå.

2. KONKLUSIONER

Ad 1.1 HB fremtrak læringsmål og fagene er ved at blive omskrevet i ministeriet, men er forsinket og vil først være klar i 2015.
Ad 1.2 Foredragsholder Bodil Nielsen er booket til at komme og holde oplæg for lærerne den 11/8. Hun har skrevet bogen om lær ingsmål
” Undervisningsdifferentiering i praksis”.
Ad 1.3 HB nævnte at der er en trykfejl i bilaget. Der skal stå : ”Medier og it-dannelse” samt ”krop og sundhed”
Ad 1.4 Fra august vil det være obligatorisk at gå i SFO fra beg.-3.kl., hvis man er elev på BK.
Ad 1.5 Der er 55 tilmeldte til klubtilbuddet, 38 fra 3.kl. og resten fra 4. kl. ( nuværende)
Ad 1.6 JB nævnte at det er spændende både med to nye fag og at få ”Perseverando” ind i det vi går og laver.
Ad.1.7 HB nævnte at planen er at sende det ud rimelig snart – også til nye elever. HB skal orientere gymnasiet den 12. maj. Resten er informeret.
Ad 2.1 HB vil se på dette.
3. HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

7. Gladsaxe Kommune: økonomiudvalgets afgørelse 1.april
1. DISKUSSION

2. KONKLUSIONER

1.

JB henviste til det vedlagte bilag, og kunne meddele at vi stadig ikke ved om sagen er behandlet. Vi ved det ikke, men der er rettet
henvendelse til kommunen. JB har fået oplyst fra byplansudvalget, at vi får et svar.

3. HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

8. Søgetal – behandles mundtligt
1. DISKUSSION

1.

Afdelingerne orienterede om søgetal som det ser ud pt
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DEADLINEDATOER

2. KONKLUSIONER

Ad 1.1 HB meddelte at der er fyldet op i alle klasser. Der er optaget 19 ud af 26 ansøgere til 1.BT. Der kommer flere elever til samtale og prøve den
1. maj. Det kan blive svært at udfylde hullerne efter BioTek i forhold til elever med fransk i de ordinære klasser.
Ad 1.2 AE meddelte at der pr. 1. marts er optaget 58 elever til 1.g, og at vi kan få flere 2.+3. prio efter den endelige fordeling. AE oplyste endvidere
at frafaldet på BK gymnasium er lavere end på andre gymnasier.
Ad 1.3 SB meddelte at der pt er 42 elever på kostskolen. 12 elever bliver studenter og 2 forlader kostskolen, 10 nye er indme ldt og der er således
12 til 1.g pr. august 2014.
3. HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

9. Tilsyn i grundskolen
1. DISKUSSION

1.

HB henviste til vedlagte tilsynserklæring og orienterede fra tilsynsbesøget.

2. KONKLUSIONER

Ad 1.1 Meget glade for det personlige tilsyn og vi har fået meget positive tilbagemeldinger via tilsynserklæring som også kan findes på bagkost.dk.
Der er også lavet et referat til internt brug.
Ad 1.2 Vi er i år bedt om at drøfte karaktergivningen og hvordan vi sikrer os at alle elever bliver udfordret.
Ad.1.3 Vores tilsynsførende Roar deltager den 11/8 ved Bodil Nielsens oplæg.
3. HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

10. Eventuelt
1. DISKUSSION

2. KONKLUSIONER

1.

Der var intet under eventuelt.

3. HANDLINGSPUNKTER
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