12. november 2014
Referat af Forældrerådsmøde Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 17 - 19.

Dagsorden
1) Valg af mødeleder
2) Navneopråb. Kryds selv af hos Henriette Kinnunen, når du kommer, så kan vi
nøjes med at tjekke listen. Tjek/ret, så du står noteret rigtigt, også med tlf. nr.
og email.
3) Godkendelse af referat (ligger på vores hjemmeside nederst til venstre) + valg
af ny referent. Opgaven med at tage referat går på omgang, sidste mødes
referent var Nik Bredholt, som giver stafetten videre.
4) Velkommen til nye medlemmer (Karina Demuth)
5) Nyt fra bestyrelsen (Karina Demuth + Peter Navarro)
6) Nyt fra skoleledelsen (Peter Franklin).
7) Fastholdelse og videreudvikling af tæt dialog og nærhed i ISJ som tresporet
skole (Peter Franklin/Jane Krogh Johannesen)
8) Nyt fra bilingual (Thomas Mulhern).
9) Nyt fra lærerværelset (Ove Therkildsen).
10) Nyt om Forældrefond og Kulturforening (Anne Brandt Christensen).
11) Hvis vi kan nå det: Interkulturelle kompetencer på skolen og i forældregruppen
(gruppearbejde/Peter Franklin)
12) Evt.
Tilstede:0a, 0c, 0i, 1a, 2b, 2c, 3a, 3i, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 10a.
Flg. Klasser var ikke repræsenteret: 0b, 1b, 1c, 2a, 2i, 3b, 9b.
1) Valg af mødeleder
Ton Rouw blev valgt
2) Navneopråb
De tilstedeværende blev krydset af på liste (Hanne Lone Miliam).
3) Godkendelse af referat + valg af ny referent.
Referatet blev godkendt og Jeanne Grønbæk (8A) blev referant.
4) Velkommen til nye medlemmer (Karina Demuth)
De mange nye medlemmer blev budt velkommen og orienteret kort om nogle af de
forskellige projektgrupper herunder Kulturforeningen, forældrefonden og Body
Mentor netværket for de nye bilingual forældre.
5) Nyt fra bestyrelsen (Karina Demuth + Peter Navarro)
KD orienterede om at det er gået godt med intro af 2. Sprog tidligere dvs i 0.
klasse ligesom det helt nye bilingual spor har haft god start. Sommerskolen var
også en stor succes. PN berettede videre at udvidelsen af skolen med både de 80
nye elever samt nye o-klasser har betydet, at focus nu er på tilpasning af faciliteter
og konsolidering. Skolens økonomi var sidste år belastet særlig hårdt af både
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gennemslagskaften af det mindre offentlige driftstilskud samt flere udgifter til akut
renovering. Målet er 3-sporet skole med 2 ordinære spor og 1 international spor.
Bestyrelsen arbejder fortsat på få langsigtigt løsning med Sankt Joseph søsterne
som ejer bygningerne (mange forskellige modeller overvejes) således at
renoveringer m.m. besluttes og foretages med baggrund heri.
Forældreresource banken blev drøftet i forbindelse med hvordan man mere
konkret kan udbygge denne. En projektgruppe vil kigge på mulighederne for
skaffe penge til skolen vha fundraising. Gruppen består af: Nanna Melchior Larsen
(2.C, OB) Marine Eriline (3I), Marie Danielle Grønning Hansen (OI), Betina
Doctor Würtz Rasmussen (3I), Kathryn Clarksen (OI) og Jeanne Grønbæk (8A).
6) Nyt fra skoleledelsen (Peter Franklin).
PF fortalte man glædede sig meget til den nye indskollingsleder Sofie …. starter 3.
November 2014. Sofie vil i starten også fungerer som ny souschef for SFO’en
indtil nye tiltræder forventeligt i begyndelsen af 2015.
Vandskaden i lokalerne hvor børnehaveklasserne og SFO’en holder til er desværre
lidt værre end først antaget. Skolen ønsker at lave den rigtige langtidsholdbare
løsning med klinker og gulvvarme og derfor tager renoveringen lidt længere tid.
Lokalerne forventes først klar lidt inde i 2015.
Fra 1.1.2015 skal 3. klasserne også selv have computer med i skole – herefter fra
start 3. Klasse.
Den 21.3.2014 afholdes stort arrangement i anledning af 70 års mindedag for
bombardementet af Sankt Joseph skolen på Frederiksberg.
7) Fastholdelse og videreudvikling af tæt dialog og nærhed i ISJ som tresporet
skole(Peter Franklin/J ane Krogh Johannesen)
PF fortalte ledelsen var meget bevidste om at flere børn betyder flere praktiske
udfordringer (f.eks. ikke nok med 2 gudstjenester, men nu behov for 3).
Nogle forældres bekymring for at komme til miste nærheden ved at skolen er
blevet større blev drøftet. PF oplyste, at han gerne vil have input til evt. at lave
kommende forældremøder på anden måde. Der var bred enighed om at
forældresamarbejdet var vigtigt for børnenes trivsel og et idekatalog til forældrene
til inspiration for klasse samvær vil som pdf ligge klar på hjemmesiden inden for
kort tid.
8) Nyt fra bilingual (Thomas Mulhern).
TH oplyste kort om hvorledes der er samlæsning mellem klassetrinene på bilingual
og at der er over 60 anøsgere til de 22 pladser i bh-klassen start 2015.
9) Nyt fra lærerværelset (Ove Therkildsen).
OT oplyste det har været en hård tid for mange af lærerne med mange nye bolde i
luften og mange nye kollegaer. De frustrationer som er meddelt ledelsen er blevet
hørt. Der en god stemming i lærerkollegiet og tingene rettes løbende til – ligesom
det er spændende med de nye ting omkring bilingual.
10) Nyt om Forældrefond og Kulturforening (Henriette Kinnunen).
Henriette Kinnunen orienterede om, at arbejdet med Kulturforeningen har været
sjov, stort og hårdt og man har fået styr på mange ting ved at ansætte en
lærer/instruktør Frederik. Kulturforeningen kan fortsat udfoldes mere og gøres
mere synlig på facebook og med hjemmesiden isjkultur.dk. Opfordring til alle om
kigge herpå.
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11) Hvis vi kan nå det: Interkulturelle kompetencer på skolen og i
forældregruppen (gruppearbejde/Peter Franklin)
Blev ikke nået.
12) Evt.
Det blev besluttet at møderne fremover skal vare længere – 1 time – så alle
punkter bedre kan nås behandlet.

Kommende møder:
Tirsdag den 13. januar kl. 18 – 21.
Tirsdag den 14. april kl. 18 – 21.

