Referat af forældrerådsmøde d. 21/1-2014
Tilstede: Peter Franklin (skoleleder), Torben Møller (Viceskoleleder), Allan Blin Cheng (0A), Kent
Stevens Larsen (0B), Marie Louise Rahbek Rønnebæk-Rørth (0B), Sara Sihm Aagaard (0C), Louise
Fenger Vinter (1A), Tina Louise Pedersen (1B), Jan Nikolai Bredholt (1B), Pia Thomsen (1C), Kåre
Møller Rasmussen (2A), Anne Brandt Christensen (2B), Mads Skov-Hansen (2C), Monika Maria
Czuper-Szkudlarek (3A), Anders Gustav Svendsen (4A), Jannie Miltoft (4A), Ton Rouw (4B), Ana
Teresa Villanustre Salas (5A), Lene Borggaard (5B), Mette Sønderkjær (5B), Hanne Lone Miliam
(6A+8A), Lotte Thomsen(6A), Henriette Kinnunen (6B), Karina Demuth (7B), Elsebeth Tang (7B),
Lene Bæksgaard Jensen (8B), Jesper Kilbæk (8B).
Fraværende: Ove Therkildsen (medarbejderrepræsentant) samt Thomas Mulhern (PR-konsulent)
Flg. Klasser var ikke repræsenteret: 3B, 7A, 9A og 9B
Ad. 1 Valg af mødeleder
Ton Rouw (3B) blev valgt til mødeleder, og Tina Pedersen (1B) blev valgt til referent. Opgaven
med at skrive referat går på skift, og det skal sendes til Karina Demuth.
Ad. 2 Navneopråb
De tilstedeværende blev krydset af på listen hos Hanne Lone Miliam.
Ad. 3 Godkendelse af referat
Der var ingen kommentarer, så referatet af d. 30/10-2013 blev godkendt.
Ad. 4 Tilsynsførende Rene Glud Jensens fremlæggelse af rapporten for 2013
Tilsynsførende Rene Glud Jensen gennemgik rapporten for 2013. Han har besøgt skolen 4 gange
sidste år. Tilsynet har være både anmeldt og uanmeldt. Konklusionen var meget positiv. Når
rapporten modtages, vil den blive lagt på skolens hjemmeside, ligesom den fra 2012. RGJ havde
bemærket at ISJ var inde i en stor udvikling både fysisk og socialt. RGJ roste endvidere det faglige
niveau, samt omgangstonen blandt lærerne, eleverne og mellem lærerne – eleverne. Der var en god
trivsel og en god ånd på skolen.
Trods udviklingen havde RGJ også bemærket at de gamle traditioner var bevaret, så han anså det
også var en skole med respekt for de gamle dyder.
Ad. 5 Nyt fra ledelsen (Peter Franklin)
Ledelsen arbejder på et oplæg til en ny timefordelingsplan, hvor det bl.a. påtænkes flere timer i
dansk og matematik, og evt. 2 fremmedsprog allerede i 5 klasse samt deletimer. Det endelige oplæg
skal godkendes af bestyrelsen. Det næste bestyrelsesmøde afholdes i februar.
Der ses også på arbejdstidsreglerne, hvor ønsket er at bevare et vist råderum til selv at planlægge
dagen. Der skal i nærmeste fremtid afholdes møde med tillids- samt arbejdsmiljørepræsentanten
vedrørende dette.
Der oprettes en international 10 klasse til sommer (2014/2015), hvis der kommer mindst 16
tilmeldinger.
Børnehaveklasserne får muligvis engelsk til sommer.
PF mindede om forældredagen d. 15/5-14, hvor alle lærerne er i Barcelona på studietur, og der er
behov for to forældre fra hver klasse til at undervise den dag.
Der er intet nyt om ejerforholdet af skolen.
Thomas Mulhern var ikke tilstede, hvorfor PF også orienterede om status på oprettelsen af den
internationale afdeling. Der vil snart blive afholdt intromøder for de interesserede. Elevantallet

kendes ikke, da der endnu ikke har været sidste tilmeldingsfrist, men interessen har været stor. Ud
over intromøder, skal der ansættes tosprogede lærer.
Lærernes repræsentant Ove Therkildsen var på kursus, og kunne derfor ikke deltage i mødet.
Ad. 6 Opdatering om bilingual ( Thomas Mulhern)
Se nyt fra ledelsen.
Ad. 7 Orientering fra lærernes repræsentant (Ove Therkildsen)
Se nyt fra ledelsen.
Ad. 8 Oprettelse af forældrefond og kulturforening (Anne Brandt Christensen)
Anne (2B) orienterede om status på oprettelse af kulturforeningen samt forældrefonden.
I kulturforeningen som skal være brugerfinanansieret, er tanken at der skal være plads til andre
aktiviteter end musik, så der arbejdes på at gøre rammerne bredde.
Der arbejdes på et udkast til foreningens vedtægter, og der skal laves en aftale med skolens ledelse
om ansættelse af personale.
Der arbejdes ligeledes på et udkast til vedtægter for oprettelse af en forældrefond, hvor ideen er at
familier der i en periode har svært ved at betale skolepengene (fx grundet dødsfald, arbejdsløshed
eller lign.) i en periode kan få tilskud til Rom rejsen eller nedsat skolepengene. Indbetalinger til
fonden kan ikke ske via skolepengene.
Ad. 9 Bedre udnyttelse af forældreressourcer (Karina Demuth)
Karina (7B) orienterede på arbejdsgruppens vegne, at de havde besluttet ikke at iværksætte en
masse aktiviteter, da der sker så meget på ISJ. Til gengæld vil det være af stor værdi med en
ressourcebank og et idekatalog til sociale aktiviteter i klasserne.
Ressourcebank: På vores hjemmeside under ’støt ISJ’ ligger en formular, hvor man som forældre
kan tilbyde sin hjælp og erfaring til skolen. Enten praktisk hjælp (fx bage en kage til en temadag),
eller bidrag med særlige kompetencer (virksomhedsbesøg, fortælle om sit arbejde i en
undervisningstime, eller stå til rådighed for ledelse /lærergruppe med et godt råd indenfor et særligt
område. Alle opfordres til at skrive sig på. Karina skriver ud på intra på forældrerådets vegne.
Idekatalog: Vi tog på mødet hul på et idekatalog, hvori hver klasses repræsentant skriver lidt om
klassens forældrebårne traditioner og sociale aktiviteter. På den måde kan vi dele vores erfaringer
og gode ideer på tværs af klasserne. Skriv om din klasses aktiviteter og send dit indlæg til Mads
Skov-Hansen (rep. 2C), der er vores projektleder på dette. Så bliver ideerne bliver lagt på ud intra.
Mads.Skov-Hansen@maersk.com

Ad. 10 Indkomne spørgsmål (Mads – 2C)
Der var modtaget forslag til at SFO’en ikke havde lukket hele juli.
PF orienterede om at det var en bestyrelsesbeslutning, hvis SFO’en skal udvide deres åbningstider.
ISJ tilbyder desuden sommerskole 14 dage i juli.
Efter en drøftelse af ovenstående og den økonomiske del af udvidet åbningstid, blev forslaget
trukket tilbage.
Ad. 11 Evt.
Øster Farimagsgade Skole låner gratis lokaler af ISJ, mod at ISJ/SFO elever må deltage gratis i
capoeira undervisningen. En forældre havde oplevet at flere af vores ’egne’ ISJ børn var blevet

utrygge over de lidt ældre børn fra de andre skoler, og derfor ikke havde lyst til at deltage. SFO
leder Christina Noer kontaktes for afklaring.
Næste møde afholdes d. 8/4-14
Husk at indsende evt. punkter til dagsordenen til Karina Demuth senest 10 dage før mødet. Brug
intra eller mail mail@karinademuth.dk.

