Referat, Generalforsamling i Nordjyllands Akademi
Mandag d. 20.03.2017 kl. 13.00 på Privatskolen i Sæby

Til stede:
Flemming Horsfeldt, Privatskolen i Frederikshavn
Jan Jensen, Privatskolen i Sæby
Rikke Marquard, Privatskolen i Sæby
Marianne Hejlesen, Tolstrup-Stenum Friskole
Henrik Frand-Madsen, Hjørring Private Realskole
Louise Høibjerg, Projektleder Nordjyllands Akademi
1. Valg af dirigent og sekretær
Henrik Frand-Madsen blev valgt som dirigent og Louise Høibjerg som referent. Med
henvisning til vedtægterne §6 konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt
varslet samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
Formand Henrik Frand-Madsen fremlagde en kort beretning indeholdende planen for projektlederens tilknytning til foreningen i skoleåret 2017/2018. Projektlederen ansættes og lønnes
fremadrettet af Hjørring Private Realskole.
3. Projektlederens fremlæggelse af akademiets aktiviteter og resultater
Projektleder Louise Høibjerg fremlagde foreningens aktiviteter.
Siden opstart i november har 68 elever været tilknyttet forløb på Nordjyllands Akademi. De
fordeler sig med 20 elever i matematik og 48 elever i læsning. Alle medlemsskoler er
repræsenteret ved elever. Der har ind til videre været afholdt tre succesfulde camps på
akademiet, mens den fjerde venter i april.
De første 52 elever har gennemført deres forløb, heraf 13 elever i matematik og 39 elever i
læsning. Foreløbige resultater indikerer, at indsatsen er lykkedes med at sætte fokus på
elevernes udfordringer, og indsatsen synes at have en positiv effekt på et flertal af de
deltagende elever. Således er der opnået fine resultater i både læsning og matematik. Ligeledes
har der været positive tilbagemeldinger fra elever og forældre.
Læsetests og evalueringsskemaer fungerer fint til dokumentation af elevernes udvikling, men
til kommende forløb skal der udarbejdes en plan for, hvordan eleverne kan testes i matematik
under forløbet - både med henblik på dokumentation af elevernes udvikling samt for at belyse,
hvilke emner der er behov for at arbejde med i undervisningen.
Undervisningen på akademiet udvikles fortsat ud fra de erfaringer, som vi har gjort os i løbet
af det første forløb. Der er fremsat ønske om, at der på matematiklinjen laves et større udvalg
af opgaver, således alle elever opnår følelsen af at blive fagligt udfordret på camp. Vi skal
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arbejde med at finde en balance mellem den legende, abstrakte tilgang og den mere definerede
tilgang til matematikken.
Foreningens næste mål er at få udarbejdet materiale, som belyser indholdet på akademiets
camps. Hensigten er, at elever og forældre opnår indsigt i undervisningen på de forskellige
linjer før tilmelding til akademiet, således forventninger forhåbentligt afstemmes. Materialet
bør være én samlet beskrivelse for hele forløbet, således der, for forældre og elever, skabes en
fast struktur og et overblik over aktiviteter allerede fra forløbets start. Alle campdatoer meldes
ud inden elevernes frist for tilmelding.
4. Vedtagelse af plan for foreningens videre drift
Det er vedtaget, at der i skoleåret 2017/2018 vil være forløb på Nordjyllands Akademi i efterår
2017 og forår 2018. Der afholdes således tre camps i efteråret og tre camps i foråret med
linjerne læsning og matematik. Retstavning indføres som en ekstra dimension på læselinjen,
og elementer heraf indarbejdes i undervisningen efter den enkelte elevs behov.
Det blev vedtaget, at tilbuddet ikke længere er gældende for elever på 9. klassetrin. Det blev
drøftet, hvorvidt elever på 6. klassetrin fremover skal have mulighed for at deltage i
akademiets aktiviteter. Det blev besluttet, at der, på forsøgsbasis, kan indstilles og optages
elever fra 6. klassetrin fra efteråret 2017.
Det blev vedtaget, at elever fra andre nordjyske skoler end medlemsskolerne kan deltage i
Nordjyllands Akademi, såfremt de befinder sig i foreningens målgruppe og er villige til at
betale det samlede deltagergebyr. Yderligere blev det vedtaget, at foreningen er åben for nye
samarbejder med nordjyske skoler.
Kontakten mellem projektleder, akademiets undervisere samt elevernes faglærere skal
styrkes fremadrettet. Projektlederen indhenter navne og mails på relevante faglærere og
sørger for at cc på mails. Faglærerne skal informeres om testresultater og deltagelse i
opfølgninger.
Ordblinde elever er fortsat velkomne på Nordjyllands Akademi. Ordblindhed skal oplyses ved
tilmelding til akademiet, således en klar forventningsafstemning kan ske mellem elev,
forældre og undervisere.
Overholder elever ikke reglerne for deltagelse i Nordjyllands Akademi kontaktes skolelederen
på elevens skole. Ligeledes kontaktes skolelederen og faglæreren, hvis elever gentagende
gange ikke deltager i opfølgninger på akademiet.

5. Datoer for camps - efterår 2017
De på forhånd givet datoforslag for camps i efteråret 2017 blev vedtaget. Således er der camps
på følgende datoer: 8.-9. september 2017, 3.-4. november 2017 & 8.-9. december 2017.
Projektlederen sender snarest forslag til datoer for camps i foråret 2018.
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6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
Projektlederen fremlagde budget for 2017 samt forslag om kontingentstigning. Godkendt.
7. Fastsættelse af elev- og skolekontingenter
Det blev vedtaget, at fra skoleåret 2017/2018 stiger skolekontingentet fra 1000 kr. til 1200
kr. pr. elev for et forløb med tre camps på Nordjyllands Akademi. Pengene går til lønudgifter
og administration.
Deltagergebyret stiger fra 600 kr. til 900 kr. for et forløb med tre camps. Pengene går til
forplejning under camps.
Både skole- og deltagergebyr betales inden forløbets start.
8. 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.
Flemming Horsfeldt fra Privatskolen i Frederikshavn og Jan Jensen fra Privatskolen i Sæby
blev på den stiftende generalforsamling i november 2016 valgt til bestyrelsen for en to-årig
periode. Begge fortsætter som planlagt.
9. Valg af revisor
Kurt Bæk Henriksen, afdelingsdirektør i Vendsyssel Sparekasse, blev genvalgt som revisor.
10. Godkendelse og underskrivning af vedtægter
Vedtægterne for Nordjyllands Akademi blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
11. Indkomne forslag
Der blev stillet forslag om elevkvoter for holdene på akademiet, således der skal være
tilstrækkeligt tilmeldte før oprettelse af et hold. Hermed undgås ansættelse af undervisere til
hold med få elever. For at imødegå dette blev det vedtaget, at hver medlemsskole indgiver
ønske om antal elevpladser på henholdsvis matematik- og læselinjen, både for efteråret 2017
og foråret 2018. Medlemsskolerne angiver ønsket om pladser før skoleårets start og har
herefter råderet over pladserne.
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Privatskolen i Frederikshavn binder sig for otte pladser i efteråret 2017 samt otte pladser i
foråret 2018.
Forslag om udarbejdelse af et årshjul. Projektlederen udarbejder dette.
12. Eventuelt
Der blev indgået aftale om, at projektlederen deltager i forældrerådsmøde på Privatskolen i
Frederikshavn d. 22. maj kl. 19.00.
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