Referat fra Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlem
samt
Forældrerepræsentantskabsmødet torsdag den 13. november 2014.

Til bestyrelsen blev for en treårig periode valgt:
Peter Haarslev Klinge
Krogshøjvej 134
2880 Bagsværd

Som suppleant valgtes:
Henrik K. Ibsen
Gl. Nøglegårdsvej 10
3540 Lynge

Ad 1) Repræsentantskabet blev budt velkommen af bestyrelsesformanden Jeppe Bo Petersen,
der trak en linie tilbage fra 2011, hvor repræsentantskabsmøderne fik sin nuværende form.
Ad 2) Jeppe Bo Petersen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Han konstaterede
repræsentantskabet indkaldt- og dagsordenen udsendt i henhold til vedtægterne.
Ad 3) Økonomiinspektør Lasse Jensen blev foreslået og valgt til referent.
Ad 4) Spørgsmål til tre beretninger
Der var ingen spørgsmål til beretningerne.
Ad 5) Tema: Perseverando og Motivation:
- Psykologiske og sociologiske overvejelser
- Hvordan kan feedback forbedres så bevidsthed om egen læring øges
Jeppe Bo Petersen introducerede emnet med udgangspunk i skolens motto: Perseverando og
efterfølgende tog rektor Jimmy Burnett Nielsen udgangspunkt i læringsmålet: At den enkelte
deltager opnår en forståelse af centrale forhold for udvikling af en model for evaluering og feedback af
ikke-kognitive forhold, der er afgørende for børn og unges motivation og læring.
Gennemgangen, der indeholdt en række videoklip med Eske Willerslev, Camilla Hutters
samt Carol Dwecks, indeholdt også af en række ”borddiskussioner” med efterfølgende kort
opsamling i plenum.
Afslutningsvis efterspurgte bestyrelsesformanden en samlet reaktion fra repræsentantskabet
på de omtalte evalueringsformer, der på hver deres måde forholdt sig til ikke-kognitive
forhold i læringsprocessen.

Der var ingen entydig konklusion, men enighed om at processen skulle tilrettes BK og rektor
oplyste, at de enkelte delpædagogiske råd arbejde med evalueringsprocesserne frem mod en
endelig konklusion til brug i det kommende skoleår 2015/16.
Ad 6) Arbejdet som forældrerepræsentant.
Bestyrelsesmedlem Tina Vestergaard Christensen omdelte udkast til en pjece med titlen
”Forældrerepræsentant på Bagsværd Kostskole og Gymnasium” Der var stor tilfredshed med, at
der var udarbejde en ”vejledning” til specielt de nye repræsentanter. Bestyrelsen modtager
med glæde kommentarer/tilføjelser til udkastet.
Ad 7) Evaluering af lektiecafé og klub i grundskolen
Afdelingsinspektør Helle Brinch orienterede, suppleret af sfo-leder Berit Olsen,
viceafdelingsinspektør Claus Sabroe samt viceafdelingsinspektør Leif Rasmussen om de
overordnede erfaringer med lektiecafé på skolen. Der er afsat betydelige ressourcer til
implementeringen, der omfatter 4 ugentlige lektioner til og med 6.klasse samt 2 ugentlige
lektioner fra 7.-9.klasse.Der er tale om en succes med stor deltagelse i de små klasser op til og
med 7. klassetrin, hvor det faglige og det sociale spiller godt sammen. Der var betydelig
mindre tilslutning i 8.-9.klasse, hvilket formentlig skyldes indgroede vaner på disse
klassetrin.
Overordnet set foretager skolen en løbende evaluering mhp den faglige sammensætning.
Helle Brinch og Berit Olsen orienterede efterfølgende om klubben for 4.- og 5.klasserne, der
startede med dette skoleår: 40 ud af 43 4.klasses- og 13/44 5.klasseselever var tilmeldt ved
starten. Årsagen til det mindre optag af 5.klasses elever skal formentlig findes i, at
5.klasserne i et år, har være borte fra skolen i fritidssammenhæng og såvel HB som BO
forventede en langt større tilslutning næste skoleår blandt de kommende 5.klasser, thi:
klubben er en stor succes med et godt fællesskab og gode oplevelser. Berit Olsen orienterede
om processen frem mod etableringen og de bagved liggende pædagogiske overvejelse, og
fremhævede det månedlige aftenarrangement som noget helt specielt. Der vil blive sendt en
orientering ud til de nuværende 3.klasses elever om tilbuddet det kommende skoleår.
Ad 8) Reform af gymnasiet og konsekvenserne for elevernes færden i
uddannelsessystemet.
Vicerektor Anette Hestbæk Jørgensen og rektor orienterede om de planer for den kommende
gymnasiereform, som de havde kendskab til. Sandsynligheden taler for at følgende tre
parametre kommer i spil:
- Mat B obligatorisk
- reduktion i antallet af studieretninger på landsplan
- adgangskrav i forbindelse med optag, også på STX
Da der er vandtætte skodder mellem de besluttende politikere og offentligheden, er det
yderst begrænset, hvad der er kommet af konkret indhold. Konsekvensen for de private,
selvejende gymnasier, herunder BK er derfor ikke til at sige.
Rektor var overbevist om, at presset på landsplan overfor lærere og ledelse i grundskolerne
vil stige, alene på grund af adgangskravet.
Ad 9) BK´s udearealer
Rektor orienterede om baggrunden for at iværksætte projektet: ønsket om at etablere en
sammenhængende plan for skolens udearealer, således at ”lappeløsninger” uden intern

sammenhæng blev undgået. Skolen forventer et overblik over projektomkostninger- og
omfang ved skoleårets slutning.
Ad 10) Eventuelt
Der var indkommet et enkelt spørgsmål vedrørende istandsættelse af lokalerne i
hovedbygningen. Det blev fremført, at lokalerne var meget små, men rektor meddelte, at der
ikke ville finde en sammenlægning sted, da der af pædagogiske årsager var behov for et
ekstra lokale. Indeklimaet i lokalerne blev drøftet og bestyrelsesformanden lovede, at alle
muligheder for luftventilation ville blive undersøgt, men at det i sidste instans var et
spørgsmål om prioritering af ressourcerne. En fast rutine med udluftning af lokalerne i
frikvarterer ville hjælpe og rektor forsikrede at dette ville blive indskærpet overfor lærerne.
En forældrerepræsentant fremførte sin undren over det meget lille beløb, skolepengene var
blevet varslet forhøjet med. Jeppe Bo Petersen kunne meddele, at dette skyldtes valget om at
tage udgangspunkt i det forrige års (2013) inflation, der havde været på 0.8%.
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