GLADSAXE KOMMUNE

NOTAT

GXU

Referat fra bestyrelsesmøde 8. september 2015

Dato: 21. september 2015
Af: Jette Blondin

Mødet blev holdt på Gladsaxevej 198, 2860 Søborg
tirsdag den 8. september kl. 17.00 – 20.00
Ved mødet serveredes en let anretning.

Deltagere:
Forældrevalgte
Torben Jørgensen
Nina Amanda Hjorth Jensen
Bettina Koch
Charlotte Juhl
Peter Boye
Fra organisationer med interesse i GXU
Per Buron
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Troels Niiendam
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Elevrepræsentanter
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Vakant

Medarbejderrepræsentanter
Jørn Utzon
Bent Flemming Jensen
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Byrådsrepræsentant - observatør
Trine Græse
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Sekretærer
Jesper Væver Jensen
Henrik Thomsen
Mia Langner
Bodil Jacobsen
Tina H. Petersen
Jette Blondin

kl. 17
kl. 17
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afbud
kl. 17

125.
Valg af formand, næstformand og medlem af skolerådet
Deltagerne præsenterede sig. Jesper Væver Jensen gav en kort præsentation af GXU, herunder struktur og udviklingsarbejde omkring synlig læring.
Torben Jørgensen blev valgt til formand, Charlotte Juhl til næstformand og Nina Jensen til
medlem af skolerådet.
126.
Godkendelse af referat fra mødet den 13. august 2015
Referatet blev godkendt.
127.
Økonomiopfølgning for august 2015
Jesper Væver Jensen omdelte økonomiopfølgning på løn-delen. Vi har stadig store udfordringer med at få udarbejdet en opfølgningsmodel, der ikke støder på problemer ifm, at GXU
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er underlagt to forskellige lovgivninger. Forvaltningen arbejder på sagen, og vi udsender en
komplet økonomiopfølgning snarest muligt.
Orienteringen blev taget til efterretning.
128.
Oprettelse af et særligt tilbud i Heltidsundervisningen (C-klassen)
Mia Langner gav en status på C-klassen, som er oprettet i dette skoleår for at give et mere
tilpasset tilbud til den gruppe af unge, som har været tilknyttet Heltidsundervisningen, men
ikke har benyttet sig af undervisningen. Der er adskillige samarbejdspartnere i spil, bl.a. de
unges støtte/kontaktpersoner, Ungeenheden, UU-Nord, SSP, Rusmiddelcentret, Gladsaxe
stadions aktivitetskoordinator og Coop-kæden, som tilbyder uddannelsesforløb.
Orienteringen blev taget til efterretning.
129.
Orientering om Fritidsundervisningen
Jesper Væver Jensen omdelte foldere og postkort og orienterede om aktiviteter og tilmeldinger i efterårssæsonen. Sæsonen starter i uge 38 med lidt flere tilmeldte, end i sidste sæson.
GXU er efter ansættelse af en deltids-kommunikationsmedarbejder blevet aktiv på de sociale
medier Facebook, Instagram og You Tube.
Orienteringen blev taget til efterretning.
130.
Orientering om 10. Klasse fra næste skoleår
Henrik Thomsen orienterede om forandringerne af 10. klassetilbuddet, som bliver forelagt
Børne- og Undervisningsudvalget. Ud fra vedlagte slides, opsummerede Henrik Thomsen de
største ændringer og fortalte om processen videre frem.
Eva Krarup kom med input til nyt valgfag: ’Privatøkonomi – alt det kedelige vigtige, du skal
vide som voksen’.
Orienteringen blev taget til efterretning.
131.
Høring om hestehold
Der var enighed i Bestyrelsen om, at hestehold bør bevares ét sted i kommunen. Mange
børn/unge har glæde af det, og det bevarer muligheden for børn/unge fra alle sociale lag for
at omgås heste, hvilket ellers er en dyr fritidsinteresse.
Jesper Væver Jensen/Torben Jørgensen udarbejder et forslag til høringssvar, der sendes til
Bestyrelsen til godkendelse inden det sendes til forvaltningen.
132.
Høring om ændringer af skoledistrikter
Ingen kommentarer fra GXU, da vi ikke har et forhold til emnet.
133.
Ordet er frit
Intet til dette punkt.
134.
Eventuelt
Intet til dette punkt.
Nyt møde blev aftalt til den 2. december 2015 kl. 17.
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Mødet hævet kl. 20
Referat ved Jette Blondin

