GLADSAXE KOMMUNE

NOTAT

GXU

Referat fra bestyrelsesmøde 21. maj
2015

Dato: 27. maj 2015
Af: Jette Blondin

Mødet blev holdt på Gladsaxevej 198, 2860 Søborg
torsdag den 21. maj kl. 18.00 – 20.00
Ved mødet serveredes en let anretning.

Deltagere:
Forældrevalgte
Torben Jørgensen
Signe Ejersbo
Jesper Madsen
Peter Folmer Posgaard
Cathrine Harhoff

Fra organisationer med interesse i GXU
Per Buron
Eva Krarup
Troels Niiendam
Vakant
Elevrepræsentanter
Eylem Cetinkaya

kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18

ej mødt
kl. 18
kl. 18

ej mødt

Medarbejderrepræsentanter
Jørn Utzon
Bent Flemming Jensen

kl. 18
kl. 18

Byrådsrepræsentant - observatør
Trine Græse

afbud

Sekretærer
Jesper Væver Jensen
Henrik Thomsen
Mia Langner
Bodil Jacobsen

kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18

114.
Godkendelse af referat fra mødet den 8. april 2015
Referatet blev godkendt.
115.
10. Klasse og Heltidsundervisningen fra skoleåret 2016/17
Ved dette punkt deltog skolechef Michael Mariendal.
Jesper Væver Jensen havde opdelt forvaltningens udspil om 10. klasse og Heltidsundervisningen i 14 punkter og gennemgik oplægget.
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Michael Mariendal fortalte, at det udsendte bilag har været forelagt Direktørkredsen
og BUU og er blevet taget til efterretning begge steder. Samtidig blev det understreget, at der er en forpligtigelse i at være i dialog med skolen om den kommende ændring. Bilagets rammer er et oplæg til diskussion.
Michael Mariendal omtalte Folkeskolereformen, Erhvervsskolereformen og Vejledningsreformen som faktorer, der nødvendiggør en ændring af kommunens 10. klasse
tilbud.
Bestyrelsen diskuterede oplægget. De næste skridt i processen er, at der skal laves
et konkret forløb med de forskellige interessenter om det nye tilbud. Michael Mariendal vil indgå i arbejdet sammen med repræsentanter fra skolen. Michael Mariendal og
Jesper Væver Jensen aftaler nærmere herom. Resultatet forelægges bestyrelsen.
September 2015 blev omtalt som muligt deadline.
Orienteringen blev taget til efterretning.
116.
Nyt fra elevrådet
Intet under dette punkt.
117.
Ordet er frit
Signe Ejersbo omtalte et arrangement/udstilling på rådhuset vedr. 100 års dagen for
indførelse af stemmeret for kvinder. Der er også lavet et godt skriftligt materiale til
udstillingen. Måske kan det bruges i undervisningen.
Eva Krarup meddelte, at fredag den 22. maj blev der sendt besked ud til gymnasieelever om hvilket gymnasium, de er blevet optaget på.
Jesper Væver Jensen orienterede om ungemiljøet, hvor der i efteråret bliver sendt et
forslag i høring om ændringer af ungdomsklub-strukturen. I den sammenhæng vil
Fritidsundervisningen og UK Gladsaxe skulle indgå i et tættere samarbejde.
118.
Eventuelt
Intet under dette punkt.

Mødet blev hævet kl. 20
Referat ved Henrik Thomsen
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