Referat fra Forældrerepræsentantskabsmødet samt Forældrekredsens valg af
bestyrelsesmedlem
Til bestyrelsen var opstillet to kandidater.
Peter Klinge blev valgt for en tre års periode
Svend Ringholm Poulsen blev valgt til suppleant
Ad 1) Repræsentantskabet blev budt velkommen af formanden Henriette Halvorsen
Ad 2) Thomas Schnegelsberg blev foreslået og valgt som ordstyrer. Han konstaterede
repræsentantskabet indkaldt i henhold til vedtægterne.
Ad 3) Thomas Schnegelsberg foreslog økonomiinspektør Lasse Jensen som referent. Dette blev
ligeledes vedtaget.
Ad 4) Bestyrelsen og ledelsen præsenterede dernæst sig selv.
Ad 5) JB introducerede gruppearbejdet og grupperne gik i gang.
Som afslutning fremlagde de enkelte grupper mundtligt essensen af deres arbejde med emnet. Referat
fra grupperne følger i vedlagte bilag. Rektor takkede afslutningsvis for indsatsen og mindede om, at der
den 22. februar kl. 19 vil blive afholdt et opfølgende møde
Ad 6 Repræsentantskabet stillede en række spørgsmål til rektors beretning:
a) Elevtrivselsundersøgelsen: hvorfor først fra 7.klasse. Rektor svarede at der var tale om en
vurdering, men at det var med i skolens overvejelser at udstrække undersøgelsen til lavere
klassetrin
b) På opfordring orienterede viceafdelingsinspektør Leif Rasmussen om Unesco-kontakten til
en libanesisk skole – bl.a. begrundet i ønsket om større forståelse for mellemøstlige unges
dagligdag.
ad 7) Under punktet blev en række spørgsmål stillet til bestyrelsesformanden:
a) Hvorledes forholder skolen sig til kantinens funktion og udbud? Henriette Halvorsen
svarede, suppleret af rektor, at skolen var i færd med at gennemføre ændringer, bl.a. med
udgangspunkt i trivselsundersøgelsen. En af forældrerepræsentanterne henviste til et
spændende projekt på Værebro skole og ville knytte en kontakt, hvis dette kunne være
relevant. Formanden opfordrede forældre, der kunne være interesserede i at være med til at
præge arbejdet omkring kantinens udbud til at sende skolen en mail således, at de kunne
bidrage til det arbejde, der er igangsat.
b) Formanden redegjorde – på basis af spørgsmål - for bestyrelsens fokuspunkter. De primære
fokusområder har været igangsætning af projekterne omkring biotek og sportstalent samt det
økonomisk aspekt set i lyset af regnskabet for 2010 samt et behov for at renovere
bygningerne. Som følge af en omprioritering af det eksisterende lån og et positivt regnskab
for 2011 vil der blive igangsat en del vedligeholdelsesopgaver allerede i år.
Idrætsfaciliteterne vil indgå som en del af denne plan, og der pågår lige nu
ingeniørberegninger for at etablere en løsning på tagproblemerne, med henblik på at være på

plads efter sommerferien 2012. Det er ikke forsvarligt at benytte idrætsfaciliteterne nu og det
er ikke muligt at få skaden udbedret på kort sigt.
c) Lokaleproblematikken, specielt på mellemtrinnet blev drøftet og forskellige holdninger blev
fremført fra repræsentanternes side, kritiske såvel som positive. Bestyrelse og ledelse tog
kommentarer og indlæg til efterretning.
d) Ønsket om et ensartet format i det omsendte materiale blev nævnt. Dette blev ligeledes taget
til efterretning.
ad 8) Lasse Jensen gennemgik regnskab 2010, der ikke var godt. Hovedårsagerne hertil blev klargjort.
Efterfølgende har bestyrelse og ledelse arbejdet med en ændring af skolens økonomiske setup. LJ
orienteredes om det forventede overskud for 2011, der havde fået bestyrelsen til at allokere yderligere
midler til undervisningskontoen, renovering af skolens toiletter samt kloakkerne på Haga. Det
kommende budget for 2012 blev kort omtalt: det ser fint ud, basalt med udgangspunkt i den øgede
volumen (antal elever), forhøjelse af skolepengene (fra august 2011), omlægning af lån samt generel
skærpelse af skolens kontrakter.
En række opklarende spørgsmål blev besvaret.
Ad 9) Der blev fremført ønsket om også at inddrage arbejdet omkring kantinen i det opfølgende møde
den 22. februar 2012.
Rektor afrundede mødet og takkede de fremmødte forældrerepræsentanter for deres deltagelse og
engagement. Deres input fra gruppearbejderne vil som tidligere nævnt blive anvendt den 22/02, ligesom
det er hensigten at inddrage forældrene i det videre arbejde.
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Evaluering af mødet:
Vi vil gerne takke for besvarelsen af det udsendte evalueringsskema. Det giver Ledelsen og
Bestyrelsen bedre indblik i oplevelsen af årets repræsentantskabsmøde, og hvorledes næste års møde
bedst muligt sammensættes.
Besvarelsen viser at de fleste var (meget) tilfredse med form, gruppearbejdet, indhold og varighed.
Dette vil derfor være grundlaget for fremtidige møder, med nogle mindre justeringer baseret på
besvarelsens kommentarer.
Det er endvidere noteret til næste års repræsentantskabsmøde, at der ønskes øget fokus på den
daglige undervisningssituation (”grundydelsen”) – samt at agendaen har en bedre balance mellem
grundskole og gymnasium. Ledelsen har ligeledes noteret input omkring dette under selve mødet, og
kommentarerne i evalueringen bidrager med gode konkrete forslag.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

