Referat repræsentantskabsmøde 15.11.201 19:00 - 21:00
Tilstedeværelse: 0.b, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 6.c, 8.b, 9.b, 9.c
1 Velkomst ved bestyrelsens formand og mødeleder
Man kan komme 30 min. næste møde d.5.4.2018 og få fortalt hvad repræsentantskabet
går ud på. Man må meget gerne fortælle, hvad der bliver drøftet på
repræsentantskabsmøderne til forældremøder.
2 Godkendelse af referat og kommentarer: godkendt
3 Nyt fra elevråd:
Nana og Labert, elevrådet har lavet en kampagne for at få mere stilhed på gangene
ved boden, Halloween-fest, elevrådstur, Jule-bingo-banko, Skolens fødselsdag er
også blevet afholdt, hvor der blev uddelt en check til 47.000 til skolebørn i indien.

4 Oplæg vedrørende skolens fagportaler
Stefan og Pia giver et indblik, hvordan der arbejdes med fagportalerne i henholdsvis
ud-skolen (mat) og ind-skolen (dansk). Winnie præsenterede på mødet det generelle
ved gyldendals digitale platforme (3-årig periode) som suppleres med analoge bøger
fra fjern-biblioteket.
Pia (dansk 0-2) : Viste os et forløb på dansk.gyldendal.dk 0-2 klasse (Vitelleo), med
fokus på oplæsning, “snuble-ord” og hypertekster. Der adgang til det hjemmefra med
børnenes UNI-login, Det er en god ide som forældre at sætte sig  “lidt ind i” i
fagportalerne, men der er rigtig meget at overskue, så få eleverne til at vise jer det.
Stefan ( mat. 7-9 kl.): Stefan fortalte om geogebra til tegning og grafer. Geogebra kan
bruges til at løse mere komplicerede opgaver. Han demonstrerede programmet ved en
tekst-bogs-opgave. Meget af undervisningen foregår digitalt, men grundbogen er
stadig bevaret. Der er et krydspres mellem meldinger fra undervisningsministeriet og
virkeligheden i skolen - da der ikke er adgang til internettet til folkeskolens
eksamener. Man laver stadig matematik problemopgaver i hånden ude i nogle
ungdomsuddannelser - f.eks. handelshøjskolen.
Der er et forslag om at lave et møde, hvor forældre kan få intro til Geogebra.
Det er udfordrende for forældre, at der bruges ny teknologi i fagene.
Der opfordres til at man spørger faglæreren om hvad der bliver brugt i timerne.

5 byggeri - status
Der er vandskade pga. og tagplader med asbest, som skulle fjernes og det dårlige
sommervejr samt manglende afdækning. Store dele af øverste konstruktion i
hovedbygningen er opfugtet og skal repareres. Der køres pt. en forsikringssag.
Skolen kan holde gang i byggeprocessen. Vi forventer at stillads, taget og facaden er
klar til nytår. lærerværelset, garderobe er udvidet. Lærerstanden er presset, men
holder ud.
7 Børns brug af udenlandske onlinespil
Hvordan forholder vi os som forældre og skole
oplæg - drøftelse -debat
Der undervises i digital etik og håndtering af internettet på indskolen, mellemskolen
og ud-skolen.
Problemstilling: hvordan forholder vi os til at vores børn, der spiller CS, veksler deres
skin til spil. Skinbetting? Et eksempel på, hvordan vi kan tage det op på
forældremøder.
Vi har fået diskuteret problematikken og kan tage det med til forældremøder. Albert
9.b fortæller at det ikke foregår så meget over Steam, men over facebook og
mobilepay.
Der er forslag om en skolepolitik på området samt hvilke musikvideoer, der vises i i
skolen.
Der er forslag til elevrådet om at tage det op i elevrådet og evt. lave en
oplysningskampagne.
8 Korte meddelelser fra:
1. Klasserepræsentanter: 6.a Der er et ønske om, at der laves et tidligere møder
mht. udskiftning af lærere.
2. Lærerråd: lærerne er udfordrede af ombygningen
3. SFO
4. Skolens bestyrelse
5. skolens ledelse: En ny sammensat ledelse der er ved at finde sine ben at stå på
som er er fokus for dette år.

9 evt. Skolefoto er ikke tilfredsstillende. Der er forslag om at meddelelse punktet skal
have mere tid. HUSK reflekser. Materialet mht. robusthed er ikke kommet ud til
repræsentanterne. Man kan skrive til ND hvis man gerne vil i kontakt med elevrådet.

