Referat, Generalforsamling i Nordjyllands Akademi
Tirsdag d. 13.03.2018 kl. 13.00 på Hjørring Private Realskole
Deltagere
Flemming Horsfeldt, Privatskolen i Frederikshavn
Jan Jensen, Privatskolen i Sæby
Marianne Hejlesen, Tolstrup-Stenum Friskole
Henrik Frand-Madsen, Hjørring Private Realskole
Louise Høibjerg, Nordjyllands Akademi
1. Valg af dirigent og sekretær
Jan Jensen blev valgt som dirigent og Louise Høibjerg som referent.
Med henvisning til vedtægterne §6 konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt
varslet samt generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning / projektleders fremlæggelse af årets aktiviteter
Formand Henrik Frand-Madsen fremlagde beretning om Nordjyllands Akademis aktiviteter i året
2017 med supplering fra projektleder Louise Høibjerg.
Foreningen har i 2017 været i fortsat udvikling. Knap 80 elever har været igennem forløb i
matematik eller læsning. Foråret bød på tre camps med deltagelse af ca. 50 elever, og efteråret
bør på tre camps med deltagelse af ca. 30 elever, ved begge forløb var alle medlemsskoler
repræsenteret ved elever.
Projektleder og undervisere udtrykker, at det har haft en positiv indvirkning på eleverne, på både
faglige og sociale parametre, at gruppen er mindsket i størrelse. Underviserne oplever større
elevengagement, mere tid til elever samt mere ro i timerne, mens projektleder oplever, at eleverne
kommer hinanden mere ved og hygger sig på tværs af klassetrin og skoler. Dette kan også hænge
sammen med, at vi i 2017 har haft øget fokus på elevindstillingen, bl.a. ved at understrege, at
motivation for deltagelse skal være til stedet hos eleven, før faglæreren indstiller eleven til en
plads på akademiet. Lærerne indgår nu i dialog med eleven og evt. forældrene før en indstilling til
akademiet, således det sikres, at der er opbakning og motivation.
I 2017 har vi afprøvet et forløb med udefrakommende underviser. Det gav et udmærket forløb,
men vi blev klogere på, at især læsevejlederkompetencerne er væsentlige i undervisningen, når vi
arbejder med ordblinde elever. Undervisningen i matematik har fundet en balance mellem en
klassisk og en mere abstrakt tilgang til matematik. Dette er faldet i god jord hos eleverne, og der
har i 2017 været positiv respons på matematikforløbet - både fra undervisere, elever og forældre.
I matematik er der blevet ansat en mentor til at varetage elevopfølgning mellem camps, hvilket
fungerer rigtig godt.
3. Vedtagelse af plan for foreningens videre drift
Det blev på mødet vedtaget, at elevindstillingen allerede påbegyndes i slutningen af skoleåret ved
6. klasse, således de fleste elever allerede er indstillet, når det nye skoleår påbegyndes. Herved
kan akademiforløbene starte tidligere på skoleåret.
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Projektlederne fremlagde forslag om ændring i campstrukturen ud fra den betragtning, at sidste
års camps var placeret for tæt. Eleverne skal have tid til at arbejde med det faglige indhold mellem
camps, og de skal gerne kunne rykke sig faglige gennem forløbet. Bestyrelsen blev enige om, at
der i skoleåret 2018/2019 afprøves en ny model for akademiet, hvor der afholdes tre camps pr.
skoleår samt et obligatorisk intromøde før forløbets start. På intromødet introduceres forældre
og elever for akademiet samt den undervisning, eleverne vil møde her. En statusprøve vil ligeledes
kunne afholdes i forbindelse med intromødet, hvilket vil give underviserne mulighed for at få
kendskab til eleverne inden første camp afholdes.
I skoleåret 2018/2019 er et af målene for Nordjyllands Akademi at skabe dokumentation, således
medlemsskoler og bestyrelser får adgang til resultater af indsatsen. Det blev foreslået, at
akademiets undervisere tages med på råd i forhold til, hvordan denne opgave kan løses, uden at
det for eleverne virker som en test. Både faglig og personlig udvikling ønskes belyst. Forslag om
smileys, scores, regnestykker blev fremlagt og tages med videre til underviserne.
4. Fastsættelse af elev- og skolekontingenter
I budgettet for 2018 findes et forslag om en mindre kontingentstigning gældende fra skoleåret
2018/2019, således elevkontingentet stiger fra 900 kr. til 1050 kr. - og dermed 350 kr./pr. camp.
Beløbet betales fortsat samlet. Skolekontingentet stiger fra 1200 kr. til 1400 kr./pr. elev.
Både skole- og deltagergebyr betales inden forløbets start.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
Formanden fremlagde regnskabet for 2017 samt budget for 2018. Begge dele blev godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Henrik Frand-Madsen fra Hjørring Private Realskole blev genvalgt som formand for en periode på
ét år.
Marianne Hejlesen fra Tolstrup Stenum Friskole blev genvalgt som næstformand for en periode
på ét år.
Bestyrelsesmedlemmer Flemming Horsfeldt fra Privatskolen i Frederikshavn og Jan Jensen fra
Privatskolen i Sæby fortsætter som planlagt.
7. Valg af revisor
Kurt Bæk Henriksen, afdelingsdirektør i Vendsyssel Sparekasse, blev genvalgt som revisor.
8. Eventuelt
Der har ved de seneste camps været udfordringer med elever, som kun kommer fredag el. lørdag,
hentes tidligere ol. Som udgangspunkt forventes det, at eleverne deltager i alle akademiets
aktiviteter. Det skal specificeres ved tilmelding, at det er et krav, at eleverne møder velforberedt
og deltager i hele forløbet. Fra skoleåret 2018/2019 indføres et mindre gebyr ved frafald, da
medlemsskolerne også bidrager til, og forventer, at deres elever deltager som aftalt.
Der blev stillet forslag om elevkvoter for holdene på Nordjyllands Akademi, således der skal være
tilstrækkeligt tilmeldte før oprettelse af et hold. Hermed undgås ansættelse af undervisere til hold
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med få elever. Vi skal sikre, at der er 10-12 elever pr. underviser. For at imødegå dette blev det
vedtaget, at hver medlemsskole indgiver ønske om antal elevpladser på henholdsvis matematikog læselinjen. Medlemsskolerne angiver ønsket om pladser før skoleårets start og har herefter
råderet over pladserne.
Projektlederen fremlagde et ønske om, at der oplyses om og tilsendes information, hvis elever er
testet ordblinde. Elever, hvor der er mistanke om ordblindhed, ønskes testet inden start på
Nordjyllands Akademi.
Den muligt forestående arbejdsmarkedskonflikt blev vendt. Det blev vedtaget, at hvis en konflikt
bryder ud og lærerne bliver ramt af lockout fra d. 10. april 2018, så aflyses akademiets camp d.
13.-14. april. I sådan tilfælde vil vi forsøge at flytte campen til en senere dato.
Senere på skoleåret tager projektleder kontakt til mulige nye samarbejdsskoler, her blev bl.a.
nævnt følgende skoler: Solsideskolen i Nørre Sundby, Agersted Friskole, Nørreådal Friskole,
Lørslev Friskole, Friskolen Skallerup og Poulstrup friskole.
Et evt. navneskift til foreningen blev kort vendt. Det blev besluttet, at dette tages op på næste
bestyrelsesmøde.
Projektleder sender forslag til datoer for camps og intromøde i skoleåret 2018/2019
(Ingen aktivitet planlægges i uge 36, og der tages så vidt muligt højde for intro- og studieture)
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