15. maj 2013

Referat fra Forældrerådsmøde tirsdag d. 7/5 kl. 19-21

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Navneopråb
3) Godkendelse af referat + valg af ny referent.
4) Orientering fra
 a) skoleledelsen (Peter Franklin)
 b) bestyrelsen (Karina Demuth)
 c) Thomas Mulhern om Sommerskolen og den nye hjemmeside
 d) lærernes repræsentant (Ove Therkildsen)
5) Gensidige forventninger til skole-hjem samarbejdet. Opfølgning på forrige møde.
(Peter Franklin)
6) Orientering om oprettelser af Forældrefond (Karina Demuth på vegne af Anne Brandt
Christensen)
7) Orientering og diskussion om bedre udnyttelser af Forældreressourcer (Bo M. Nielsen)
8) Evt.
Orientering fra PC-projektgruppe (Ton Rouw)
***
Tilstede: Peter Franklin (skoleleder), Torben Møller (viceskoleleder), Thomas Mulhern
(kommunikation ISJ), Anders Christensen (leder) og Ove Therkilsen (lærerrepræsentant),
Anders Peo Fajers (BhA), Tina louise Pedersen (BhB), Jan Nikolai Bondo Bredholt (BhB),
Henriette (1A), Tine Vorting (1C), Janne rude (2B), Jannie Miltoft (3A), Ton Rouw (3B),
Nanette Louise Hale (3B), Peter Erik Bang Nissen (4B), Mette Sønderkjær (4B), Hanne Lone
Miliam (5A), Steen Rylander (6B), Elsebeth Tang (6B), Karina Demuth (6B/bestyrelse), Hanne
Lone Miliam (7A), Hanne Stig Andersen (8A), Jane Krogh Johannesen (8A), Heidi Wanek (9A).
Flg. klasser var ikke repræsenteret: BhC, 1B, 2A, 4A, 5B, 6A, 7B, 8B
1) Valg af dirigent
Steen Rylander blev valgt som dirigent
2) Navneopråb
De tilstedeværende blev krydset af på liste (Tine Vorting)
3) Godkendelse af referat + valg af ny referent.
Referat blev godkendt.
Som aftalt ved sidste møde går referentopgaven på omgang. Referenten finder en ny til næste
mødet. Ton Rouw havde videregivet referantopgaven til Nanette Hale (forældrerepræsentant
fra 3B),
4) Orientering
a) Fra skoleledelsen (Peter Franklin)
Lockout’en
PF udtrykte stor glæde over, at dagligdagen er kommet tilbage på ISJ. Konflikten har været
hård for alle parter og nu starter arbejdet med at få en fornuftig hverdag genetableret – alt
sammen i ISJs ånd med respekt for alles holdninger og arbejde.

Side 2
Danmarks Privatskoleforening har ved sidste møde meddelt at skolen ikke får trukket dens
statstilskud tilbage. Til gengæld skal der kompenseres for den tabte undervisning. Det løses på
følgende måde:
- Bh.kl. til 8. klasse: På disse klassetrin bliver den manglende undervisning indregnet i næste
års skema. For at kunne løfte denne opgave bliver skolen nødt til ansætte 1-2 lærere til næste
år.
- 9. klasse: Afgangsklasserne får kompenseret undervisning, men lærerne kan naturligvis ikke
nå at give fuld kompensation for tabt undervisning før eksamen. Afgangsfagene prioriteres
særligt højt og kompensation vil foregå om eftermiddage/aftener (de respektive lærere aftaler
selv med deres klasser, hvordan undervisningen afvikles).
De skolepenge, der er betalt i lockout-perioden bliver ikke tilbagebetalt. Skolen skal jo stadig
dække de sædvanlige udgifter til drift samt levere kompensationsundervisning.
PF orienterer alle forældre om ovenstående på Intra.
Temauge: ’Be the change’
Det er nu 2 år siden temaugerne ’Rope of Hope’ løb af stablen – med stor succes. Næste
skoleår er det tid til endnu et temaforløb med et godgørende formål. Det løber af stablen fra
5/9 og 1 ½ uge frem, og går under titlen ’Be the Change’. I dette temaforløb samles der penge
ind til børn i Niger gennem Caritas.
Den nye hjemmeside
Skolen har fået ny hjemmeside og der er stor tilfredshed med den – både funktionelt og
layoutmæssige. Særlig fokus er lagt på at kommunikere, hvad det vil sige at være en katolsk
skole, idet dette jo er en bærende del af ISJs kultur og værdier.
Rejse for personalegruppen
For 2 år siden var hele personalegruppen i Rom på studietur. Skolen ønsker at gentage dette
initiativ. Næste rejse går til Barcelona, hvortil skolen har gode kontakter. Rejsen afholdes i forb.
med Store Bededagsferien 2014. Lærerne rejser torsdag d. 15/5 (2014) – og denne dag vil,
ligesom sidst, blive brug til ’Forældreundervisningsdag’ (forældrene er ’lærer for en dag’ i deres
barn klasse)
Musikundervisning
ISJ vil gerne forbedre tilbuddet om frivillig musikundervisning (både instrument/orkester).
Muligheden for samarbejde med andre skoler (evt. Bording) undersøges, så man vil kunne
dele både faciliteter samt udgifter til undervisere og instrumenter. Man ønsker også at etablere
en ’kulturforening’ så skolen derved kan opnå tilskud.
Internationalt spor
ISJ er i gang med at undersøge muligheden for at etablere et internationalt spor på ISJ (for
både danske og udenlandske børn, med engelsk som undervisningssprog). Et internationalt
spor ligger i naturlig forlængelse af ISJs internationale udsyn og elevgrundlag, og vil kunne
åbne mange positive muligheder for skolen samt for nuværende og kommende elever
(udenlandske såvel som danske). Det vil også kunne udgøre en ekstra indtjeningsmulighed for
skolen. PF understregede, at det ikke er målet, at skolen skal deles op (et dansk og
internationalt spor a la Rygaard). Et internationalt spor skal kunne integreres i vores
eksisterende skole, både kulturelt og fysisk. Peter Franklin og Thomas Mulhern tager på
research-tur for at finde ud af, hvad man har gjort andre steder.

b) Fra bestyrelsen (Forman Karina Demuth)
Lockout
KD orienterede om de mange tilkendegivelse til lærerne fra forældre – under lockouten såvel
som på dagen for regeringsindgrebet. Tak for det!
Den nye hjemmeside
KD roste struktur, visuel præsentation og indhold af hjemmesiden. Understregede også
betydningen af en professionel online præsentation af skolen i forhold til nye forældre og andre
stakeholders (f.eks. fundraising).

Side 3
Tilsynserklæring
Den uafhængige vurdering af skolen rundsendtes.
Revision
Revisor har kommenteret årsregnskabet 2012 med ros: ’der er ført rettidig omhu og respektfuld
omgang med skolens resourcer’. Skolen har en lidt skrøbelig økonomi pga. mange stigende
udgifter, men ønsker at fastholde et relativt lavt niveau for skolepenge (i forhold til andre
privatskoler), derfor må de stigende udgifter dækkes via andre tiltag – deriblandt Sommerskole
(se nedenfor).
Engelsk undervisning
ISJ indfører engelsk på 1. kl. niveau fra næste skoleår (2 timer/ugentlig). Der bliver også en
ekstra engelsktime på 8. kl. niveau.
Ny bestyrelsesformand:
Grundet de igangværende forhandlinger om fastsættelse af skolens husleje har Søster
Susanne af tekniske grunde ønsket at trækker sig som bestyrelsesformand. Det beklager vi
meget, da hun har bidraget utrolig positivt til bestyrelsesarbejdet. Vores forældrevalgte
bestyrelsesmedlem, Peter Navarro påtager sig på opfordring formandskabet. Søster Susanne
forbliver i bestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem (tak til begge!).
c) Thomas Mulhern om sommerskolen og den nye hjemmeside ()
Den nye hjemmeside
TM orienterede om arbejdet med websitet, som har været hans første opgave i sin ansættelse.
Han er tilfredshed med resultatet. Klar, prioriteret information og en struktur, der understreger
skolens fokusområder. Sitet har en fuld engelsk version, der tilgodeser nuværende og
kommende engelsktalende forældre, og styrker skolens internationale profil. Der er planlagt
samarbejde med webdesigner, så sitet hele tiden er levende og opdateret.
Sommerskolen:
Sommerskolen blev annonceret d. 1/3 og antal tilmeldte er oppe på 35 (21 fra ISJ og 14
udefra). Deadline forlænges til 15 Juni for at sikre så mange tilmeldinger som muligt. Thomas
samt tre lærere fra skolen er med alle 3 uger. Programmet kommer til at bestå af både faglige
(dansk/engelsk som andetsprog), kreative og ud-af-huset aktiviteter.
Summerskolen er desuden en mulighed for at teste miks af børn med dansk/international
baggrund (i forb. med videreudvikling af ideen om et international spor)
d) Lærernes repræsentant’ (Ove Therkildsen)
Rom turen
OT orienterede om den netop overstået tur til Rom med 8 klasserne. Turen har – igen – været
en stor success med stort fagligt og socialt udbytte. Traditionen tro, boede børnene på kloster,
hvor de bl.a. bidrog til klostrets sociale arbejde.
Lockout
Lærerne forsøger at genetablerer dagligdagen. Gruppen er naturligt nok afventende i forhold til
hvad der konkret kommer til at ske med deres arbejdstid, men lockouten har dog understreget
det kollegiale sammenhold på ISJ.
5) Gensidige forventninger til skole-hjem samarbejdet. Opfølgning på forrige møde
(Peter Franklin)
Forældrerådets kommentarer til ’Papir om forventninger til skole-hjem samarbejdet’ er nu
skrevet ind i udkastet, som blev cirkuleret. Der var kun meget få rettelser/kommentarer.
Lærergruppen har ikke været samlet i april (pga lockout’en), så deres kommentarer indføjes,
og forældrerådet ser det færdige udkast på næste møde.
6) Orientering om oprettelser af Forældrefond (Anne Brandt Christensen).
Anne Brandt Christensen kunne desværre ikke være tilstede, men KD meddelte, at der stadig
arbejdes med oprettelse af en Forældrefond. Nærmere orientering ved næste møde.

Side 4

7) Orientering og diskussion om bedre udnyttelser af Forældreressourcer (Tine Vorting)
TV fremlagde gruppens arbejde omkring udnyttelse af Forældreressourcer – udnytte det
potentiale der er i forældregruppen.Gruppen var kommet frem til tre tiltag:




Loppemarked, for at styrke samvær og tjene penge til andre initiativer på skolen.
’Hvad kan jeg blive’ / erhvervsdag, hvor forældre fortæller hvad de laver, hvad jobbet
indebærer. og hvordan man uddanner sig til det pågældende.
Ressourcebank, hvor man som forældre kan skrive sig ind med hvad man synes man
gerne vil hjælpe med.

Det blev besluttet, at gruppen skal arbejde videre med ’Hvad kan jeg blive’/erhvervsdagen og
Ressourcebanken. Loppemarked ideen blev droppet da denne aktivitet allerede anvendes i
undervisningen (f.eks. i forb. med temauger).
8) Evt.
Orientering fra PC-projektgruppe (Ton Rouw)
TR orienterede om gruppens arbejde med at etablere fælles indkøb af computere – særligt til
de kommende mellemtrinselever, der fra næste skoleår som noget nyt skal medbringe
computer.
Samtidig har gruppen, i samarbejde med skolen, sørget for, at der bliver etableret skabe på
skolen til sikker opbevaring (og opladning) af computerne. For et mindre mdr. beløb vil alle
mellemtrinselever fra næste skoleår kunne ’leje’ et skab til deres computer. Beløbet opkræves
over skolepengene.
Det er naturligvis frivilligt om man vil deltage i fællesindkøbet og/eller gøre brug af skabene.
Der vil komme demonstration af computerne sidst i maj, hvor elever og forældre kan afprøve
de modeller man kan bestille.
Gruppen udsender orientering på Intra til alle mellemtrinsforældre om ovenstående.
’Oldies’ fra ISJ
PF orienterede om foreningen for tidligere ISJ elever + lærere. Der afholdes fest i denne
forening d. 7/6. Da man ikke råder over en ajourført database over tidligere elever/lærere
(kontaktdata), vil man ved denne lejlighed opstille computere så de tilstedeværende kan skrive
sig ind.
20/6 Sommerfest på skolen
Vi mødes og ønsker hinanden god sommer. Der bliver opsat grill i skolegården. Mere
information følger.

Næste møde I FR bliver i det nye skoleår, indkaldelse følger.
Tak for et godt møde, tak for i år.

