Referat af ASV møde tirsdag den 30. januar 2018
Tilstede: Mika Heilmann (formand og forældrerep. nuv.elever), Kim Juhlin (formand og forældrerep.
nuv.elever), Søren Møller Hansen (kasserer), Marit Hvithamar Rystrøm (forældrerep. nuv. elever) Ulla
Munch (forældrerep. nuv. elever), Anne-Marie Kruse (forældrerep.nuv. elever), Bo Hjuler
(forældrerep. nuv.elever), Susanne Hjernøe (forældrerep. nuv.elever), Agnethe Settnes, 3n (elevrep.),
Kirstine Jacobsen 3n (elevrep.), Lone Gunbak (lærerrep.), Anders Krogsøe (Rektor og tilforordnet),
Mona Knudsen (foreningens sekretær)
Fraværende: Christina Dyrlund (forældrerep. nuv. elever), Trine Ebbensgård Strømfeldt (lærerrep)
Helle Laustsen (forældrerep. nuv. elever), Anne Lindskov (Senior og æresmedlem)
Velkomst og nyt fra formændene:
Kim Juhlin bød velkommen og bebudede en præsentationsrunde. Herefter meddelte han foreningen,
at formændene havde holdt et møde med Rektor Anders Krogsøe og Mona Knudsen om foreningens
fremtidige liv.
Han fremhævede følgende fra mødet, som han synes, foreningen skal forholde sig til:
•
•

•
•
•
•

Der er forsat ønske om et delt formandskab
I forhold til økonomien bør der iværksættes tiltag, der kan øge medlemstallet og hele
økonomien i foreningen. Ved de sidste forældremøder har kun lidt over 50 familier ud af 260
meldt sig ind.
Synlighedsplanen bør opdateres med events tilpasset den nye gymnasiereform. Der ønskes
også tilkendegivelse fra bestyrelsesmedlemmer om hjælp til tiltag i årets løb.
Igangsætning af nyt arrangement i efterårssemesteret.
Nedsættelse af et nyt mediestrategiudvalg, som bl.a. skal sikre foreningens historik til nye
bestyrelsesmedlemmer bl.a. i form af en række talepapirer.
En gennemgang af vedtægterne og forslag til en opdatering af disse, som klargøres til
vedtagelse på næste generalforsamling.

Foreningens vedtægter:
Kim Juhlin gennemgik foreningens vedtægter og gjorde opmærksom på, at der var steder i
vedtægterne, der ikke helt stemmer overens med virkeligheden, bl.a. om bestyrelsens
sammensætning. Desuden forslag til ny paragraf om senior- og æresmedlemmer samt en omskrivning
af og forslag til en opdatering af vedtægterne generelt. Vedtægterne med foreslåede ændringer
rundsendes til kommentarer og/eller godkendelse.

Synlighedsplan
MK tilretter synlighedsplanen med de ændringer der er kommet, som følge af den nye
gymnasiereform, f.eks. fyraftensmødet i august for nye forældre og elever samt flytning af
forældremøderne fra september til november – ved begge arrangementer er Aurehøjs Venner
massivt til stede.
Endvidere opgraderes synlighedsplanen med:
• Større tilstedeværelse af foreningens bestyrelse på særligt udvalgte events.
• Kort ASV-pep-talk ved band- og musikarrangementer,
• Udarbejdelse af små intro-film med interviews af elever om deres oplevelser med foreningen.
• Pas på med indforståethed og vær opmærksom på, at navnet ASV ikke umiddelbart afslører, at
det er en alumneforening.
Ud over synlighedsplanen er det foreningens ønske, at eleverne, lærerne og forældrene tager
medejerskab af foreningen. F.eks. i fortællinger, der sker på morgensamlinger, taler ved forskellige
arrangementer med videre, sådan at foreningen bliver en del af skolens daglige liv. Indarbejdelsen vil
tage lidt tid, men sammen med det nye medieudvalg, er foreningen sikker på, at det nok skal
lykkedes.
Sidste tiltag under dette punkt var ønsket om et slogan. Følgende forslag:
Aurehøjs Venner – vi hygger om jeres børn eller
Aurehøjs Venner – vi hygger om jeres unge
Det kunne f.eks. trykkes på et krus og med MobilePay nr. til de mange forældreevents, der er på
skolen. MK indhenter tilbud.
Økonomi
Kassereren Søren Møller runddelte en økonomistatus og meddelte foreningen, at beholdningen pt. er
65.282,- før udgifter til skyldige poster (14.000,-, i skrivende stund) og forventede poster (20.000,-) er
fratrukket. Når det er sket, vil beholdningen være på 31.282,- kr. Han efterlyser derfor tiltag, der kan
øge medlemstallet og dermed økonomien.
Indkomne ansøgninger:
Elevrådet har indleveret en ansøgning på 5.000,- kr. til mad til 50 elevrødder der skal på hyttetur i
Kalundborg og behandle gymnasiet som helhed, reformen og meget andet skolerelateret. Foreningen
valgte at donere 2.500,- kr., og Anders Krogsøe vil lade skolen donere andre 2.500,-.
Keepi Lefti indleverede også en ansøgning på 3.200,- kr. til studietrøjer til en forestående Tour.
Beløbet kan doneres under forudsætning af, at foreningens logo medtages på trøjen.
Ovennævnte to ansøgningers udgifter er indregnet i økonomien ovenfor.

Udvalg:
Nye medlemmer i aktivitetsudvalg bestående af:
Bo Hjuler
Anne-Marie Kruse
Susanne Hjernøe
Ulla Munch
De mødes og planlægger forslag til næste event i efteråret.
Nyt medieudvalg
Udvalget skal sikre foreningens historik samt udarbejde talepapirer til nye medlemmer og dermed
sikre arbejdet til de forskellige indsatsområder.
Medlemmer:
Mika Heilmann
Kim Juhlin
Ulla Munch
Anne-Marie Kruse
Jubilæumsudvalget
LG meddelte, at udvalget tager hul på planlægningen umiddelbart efter vinterferien. ASV holder sin
velkomsttale under velkomstdrinken i begyndelsen af aftenen og håber at kunne hverve medlemmer
blandt jubilarerne. LG efterlyste desuden bestyrelsesmedlemmer til at komme og hjælpe til på
aftenen og påse, at eleverne arbejder, der hvor de skal. Interesserede kan skrive til Lone på
lg@aurehoej.dk. Ellers er alle velkomne, og det er gratis for bestyrelsen at deltage.
Nyt fra skolen v/Anders Krogsøe
•

Anders berettede, at skolen nu er helt på plads med ny øverste ledelse og også bestyrelsens
sammensætning er helt på plads. Som led i besparelserne er det besluttet, at der ikke
ansættes en ny leder i vicerektor Kasper Rolskovs tidligere lederstilling. De arbejdsopgaver vil
dels blive fordelt blandt den nuværende ledelse, dels blive uddelegeret til interesserede
lærere. Desuden er der ikke ansat nye lærere eller pædagogikumkandidater i år.

•

Skolen har travlt med reformarbejdet. Der er to bekendtgørelser at holde styr på, dels med
implementeringen af den nye reform for 1g elever, dels den ”gamle” for hhv. 2g og 3g
eleverne.

•

1g eleverne har overstået et fint grundforløb og er nu videre i deres studieretningsklasser.
Evalueringen af grundforløbet har vist et behov for at flytte intro-turen til efter grundforløbet,
da klasserne mangler at blive rystet sammen. For at imødekomme det, er lærerne blevet
opfordret til selv at planlægge et lille event i år, der kan ryste klasserne sammen.

•

Et af skolens indsatsområder er digital dannelse. Skolens ungdomskoordinator Mai Møller
Nielsen har inviteret IT-universitetet til at komme og holde et foredrag for 2.g eleverne om
rettigheder – særligt dem man gir’ fra sig, når man optræder på de Sociale Medier.

Næste møde
Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00.
Ref. Mona
5. feb.2018

