Referat fra Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlem
samt
Forældrerepræsentantskabsmødet torsdag den 19. november 2015.
Ad 1) Repræsentantskabet blev budt velkommen af bestyrelsesformanden Jeppe Bo Petersen, der kunne
konstatere, at mødet for første gang var sammenfaldende med valget i forældrekredsen til bestyrelsen.
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) Valg til bestyrelse:
Til bestyrelsen blev for en treårig periode valgt:
Tina Vestergaard Christensen
Skovdiget 185
2880 Bagsværd
Som suppleant valgtes:
Amina Juul Rasmussen
Vandkarsevej 41B
2880 Bagsværd
Ad 5) Spørgsmål til beretningerne
Der blev spurgt til planerne om en Feltstation og rektor redegjorde for dette.
Formanden uddybede de kommende års reduktion i tilskuddet – skolen var forberedt og klar til at
imødegå nedgangen.
Ad 6) Kostskolen – forsøg med nye koncepter
Rektor gennemgik via en række slides det nye koncept.
Fra repræsentantskabet stilledes en række spørgsmål og kommentarer, herunder et forslag om en tættere
tilknytning mellem kostskole- og dagskolehjemmene. Det blev foreslået, at dagskolens Cambridge-linie
kunne bidrage til at profilere kostskolen.
Rektor nævnte en mere offensiv annoncering som en af mulighederne for flere elever, ligesom der i
efteråret var etableret et fokusgruppemøde med kostforældre.
På kostskolen var etableringen af et kostråd en ny vej, hvorigennem kostelevernes ideer og forslag
kunne implementeres.

Ad 7) Cambridgeeksamen på BK
Rektor gennemgik via slides indholdet i cambridgemodellen, ligesom de fine eksamensresultater blev
præsenteret.
Der blev spurgt til muligheden for gradvist at integrere modellen i skolens øvrige undervisningstilbud,
men forudsætningen vil være en tilskudsaccept fra ministeriet, en accept, der ikke findes pt.
Der blev foreslået at etablere IB parallelt, men dette vil påvirke grundskolens undervisning i meget stort
omfang, hvorfor det ikke er aktuelt.
Cambridge med andre kernefag blev efterspurgt, ligesom muligheden for summerschool blev bragt på
banen.
Ad 8) Kantinen
Skolen har indgået en forpagtningsaftale med virkning fra 1.januar 2016.
En række forslag til kantineudbudsprincipper blev fremført, med sund mad som et centralt aspekt.
Efter en længere diskussion blev der enighed om, at give den kommende forpagter mulighed for at føre
sine tiltag ud i livet. Op til sommerferien vil det være naturligt med en evaluering.
Nødvendigheden af opbakning bag den kommende forpagter blev fremhævet som afgørende for
successen.
Ad 9) Store Karl
Rektor orienterede om baggrunden for lukningen af Store Karl og bestyrelsens efterfølgende beslutning
om at afhænde stedet. Der var tale om en prioritering af kerneydelserne på skolen.
En del forældre fremførte de positive oplevelser, deres børn efterfølgende havde haft ved besøget på
andre lejrskoler.
Ad 10) Implementering af Perseverando og BK´s professionelle kapital
Rektor gennemgik via slides emnet og de forskellige delemner: elevfeedback, formativ evaluering og
professionel kapital.
Emnerne blev drøftet, herunder spørgsmålet om, hvad der er kvalitet og hvordan det kan måles.
Trivselsundersøgelsen, der kan ses på hjemmesiden, blev ligeledes omtalt.
Forslagene til spørgsmål i forbindelse med elevernes evaluering af undervisningen blev drøftet og
enkelte stillede spørgsmål ved relevansen, idet ”dannelsesvejen” let kunne træde i baggrunden.
Der blev stillet spørgsmål til tidsrammen for den formative evaluering – rektor oplyste, at den ville blive
gennemført næste skoleår.
Ad 10) Eventuelt
Der var indkommet et enkelt spørgsmål vedrørende 3.bioteks funktion og virke.
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af forældrerepræsentanten,
forslagsstilleren samt repræsentanter for skolen.
Rektor vil indkalde til møde.
Intet andet under eventuelt.
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