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Referat af ordinær general forsamling søndag den 02. juni kl. 15:00-17:00
Referent: Mohammed Khan
Dirigent: Abdel Munaem Saleh

Tilstede:
Bestyrelsen:
Formand: Mohammed Ali Nefi
Næstformand: Yousef Houji
Økonomi ansvarlig: Wael Hamdan
Kasserer: Majdi Irout
Bygningsansvarlig: Yasar Houji

Skolens Ledelse:
Skoleleder: Waleed Houji
Viceleder: Mohammed Khan

Velkomst af skoleleder Waleed Houji og dirigent Abdel Munaem

Bestyrelsesformand beretning:
Til at starte med er det ikke så positivt at fremmøde blandt forældrekredsen er begrænset.
Generalforsamling er stedet hvor man har mulighed for at ytre sig og komme med forslag til
bestyrelsen. Hører bestyrelsen i deres arbejde og mulighed for at blive en del af bestyrelsen.
Bestyrelsen takker skolens ledelse og lærerne for en god udvikling og samarbejde.
Præsentation af bestyrelsen:
Eleverne klare sig godt på skolen komme ud med gode karakter og en del af de gamle elever fra
skolen er i gang med videregående uddannelse.
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Skolelederes beretning:
Tak til bestyrelsen og forældrekredsen for deres samarbejde.
Skolen er i en positiv udvikling som har, kunne mærkes blandt lærere, elever og forældre.
Der er omkring 250 elever på skolen 16 fastansatte lærer to på deltid.
To i ledelsen
En skolesekretær og en i akut job
En pedel og en medhjælper i fleksjob
2 fastansatte i SFO og medhjælper
14 skoleklasse to spor fra 0 til 3 klasse.
Fra næsteskole udvides med en klasse (4a og 4b) og skolen nå nu op på 17 fastansatte lærere.
En lærer skal på barsel og en lærer har valgt at sige sin stilling op. Skolen er derfor i gang med at
ansatte to nye lærere til kommende skoleår 13/14.
10 ud af 14 elever fra 9.klasser er uddannelsesparat 4 elever skal i 10 klasse. ( skoleår 12/13)
10 ud af 16 elever fra 9. Klasse var uddannelsesparat 4 i 10 klasse og to i en erhvervs uddannelse
(skoleår 11/12)
Skolen har haft uanmeldt besøg af arbejdstilsynet. Skolen har fået Grøn ”smiley”.
Skolen har en ekstern tilsynsførende (Sussi Isaksen) som fører tilsyn mindst to gange i et skoleår.
Rapporterne lægger på skolens hjemmeside (www.alqudsskole.dk)
Eleverne har efter reglerne udarbejde undervisnings miljø vurdering. (www.alqudsskole.dk)
Det er vigtigt at forældrene følger med på skolens hjemmeside.

Fysiske rammer på Al Quds Skole: skoleår 2013
Renovering af skolens toiletter opgang 44-pris ca.800,000kr.
Etablering af to nye toiletter i skolegården
Etablering af musiklokale og sløjlokale
Lyddæmpende plader i idrætssalen og kælder opgang 44
Skolebibliotek Indskoling
Scanning system af fagbøger og materialer
Efter krav fra brand væsen er der monteret stigrør
Sikkerskolevej
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Kommende Projekter:
Renovering af skolens toiletter i opgang 46 pris ca. 1,7mil. Skolen optager lån gennem Danske
Bank gennem pantsætning af skolens ejendom til renovering af skolens toiletter.
Vedtaget på general forsamling.
Klargøring af kælder til etablering af kreative lokale i kælder samt arabisk/engelsk bibliotek
Mulighed for åbning af SFO under feriedage ( undtagen sommerferie) mod ekstra forældre
betailing.

Pædagogisk og undervisnings udvikling
Inter aktive tavler i alle klasser
Skole Intra ( forældre, elev og personale Intra)
Skole abonnementer ( filmstriben, skolepro, geo og bio tjek mm)
Trådløse netværk på hele skolen
Ny arabisk bog system fra 7-9 klasse
Pædagogiske kursuer: fælles og enkeltvis og netsværksmøder
Studieture 9 klasse
Flere kreative timer i forhold til UVM’s krav ( sløjd,musik,hånarbejde mm)
Lektiercafe hver onsdag i samarbejde med røde kors ungdom
Svømme timer til drenge og piger fra 7 til 9 klasse (tingbjerg svømmehal)
Tværsmøder
Skolefrugt

Kommende pædagogiske tiltag
Bærbar til 6.klasse
HP Tablets til lærerne
Indkøb af flere bøger til biblioteket
Forsat med pæd. Kurser til lærere og pædagoger
Etablering af DSA center
Elevplaner
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Forventning:
At bruge skole intra
At respekter skoletid, ferie dage og skolens regler
At deltage i skolemøder, konsultationer og forældremøder
Opbakning af skolens pædagogiske tiltag

Spørgsmål fra Salen:
Ingen spørgsmål fra de fremmødte

Skolens økonomi
Skolens har en god økonomi som fremgår af årsrapporten. Økonomistyrelsen og revisor har ingen
anmærkninger til skolens økonomistyring.
Forældrene har haft mulighed for at hente en kopi af årsrapporten, der er ingen anmærkninger.
Regnskab godkendt af forældrekredsen under general forsamling.

Valg af to nye repræsentanter til skolebestyrelse:
Wael Hamdan kan ikke længere genvælges da han ikke længere er medlem af forældrekredsen.
Skolen takker Wael for hans indsats i bestyrelsen.

Madji irout stiller op til genvalg og Ahmed Abdul Latif (far til Shayma 3.klasse og Karima
6.klasse).
Madji Irout og Ahmed Abdul Latif er af forældrekredsen valgt ind i bestyrelsen.

Revisionsfirmaet Hans Grube One Revision er af forældrekredsen valgt.
Indkommende forslag:
Der er ikke modtaget forslag fra forældre kredsen.
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Evt.
Gummibelægning i skolegården

Skoleleder og bestyrelsen takker for at godt møde….

Underskrift referent: Mohammed Khan
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