Referat af forældrerådsmøde onsdag den 6. April
2016
1) Valg af mødeleder
Næstformand Anders Fajers meldte sig som mødeleder
2) Navneopråb. Tjek/ret, så du står noteret rigtigt, også med tlf.
nr. og e-mail.
Følgende repræsentanter deltog:
David
Kasper
Agnete
Tina
Dorte
Anders
Susanne
Kent
Sara
Tine
Anders
Lee
Tina
Charlotte
Gregory
Kåre
Charlotte
Anne Marie
Monika
Jannie
Thomas
Mette
Anna
Karina

(Julie 0.a)
(Annabel 0.b)
(Albert 0.i)
(Elliott 1.a)
(Sofia 1.c)
(Alfred 1.c)
(Olivia 2.a)
(Nicklas 2.b)
(Emil 2.c)
(Noah 2.c)
(Louisa 3.a)
(Marcus 3.b)
(Mathias 3.b)
(Anna 3.c)
(Oskar 3.i)
(Anna 4.a)
(Louis 4.i)
(Clara 5.a)
(Jasiek 5.a)
(Lukas 6.a)
(Cecilia 6.b)
(Silje 7.b)
(8.b)
(Athene 9.b)

Følgende havde inden mødet meldt afbud
Marie Louise
Pia
Nina
Mads
Christina
Elsebeth

(Maja 2.i)
(Thea 3.c)
(Simon 4.c)
(Malthe 4.c)
(Sylvester 8.b)
(Mikkel 9.b)

3) Godkendelse af referat + valg af ny referent.
Referatet af møde i forældrerådet den 14. januar 2016 blev godkendt.
Ny referent blev Anders Fajers

Side 2
4) Nyt fra bestyrelsen (Peter Navarro).
Peter var forhindret, så Karina Demuth overtog punktet:
Det har været et langt, komplekst men fint forløb med købet af skolen,
men nu er ejendommen vores.
For at fastholde den gode relation til Sankt Joseph søstrene er der aftalt et
årligt møde mellem bestyrelsen og søstrene.
Der er lavet tilstandsrapport for ejendommen, hvilket gør den fremtidige
løbende drift og vedligeholdelse af skolen lettere. 4. sal på skolen er ved at
blive renoveret, hvilket giver mulighed for indretning nye klasseværelser på
3. sal. Dette har bl.a. været muligt, idet den nuværende tjenestebolig
flyttes til 4. sal.
Der er ansat en ny administrative leder - Johnny Roj-Larsen. Johnny vil
fremover varetage den administrative ledelse af skolen, som sin eneste
funktion.
Kulturforeningen: Opgaven er større end forventet og skolen overtager
derfor administrationen fra 1. august 2016. Planen er, at skolen fremover
skal drive foreningen som en musikskole. På møde 7. april 2016, skal den
videre administration og de fremtidige aktiviteter fastlægges.
5) Nyt fra ledelsen (Peter Franklin)
behovsportal.
Peter har udsendt påskehilsen på Intra.

-

herunder

status

for

Der bliver sat et stort rør op I skolegården, som skal bruges til indsamling
til vores nye skolegård. Projektet til i alt 2,3 mill BLIVER gennemført, men
nok i etaper over 3-4 år. Donationer fra forældre, venner og familie vil
derfor ikke skulle tilbagebetales.
Under etableringen vil dele af skolegården blive lukket af.
Peter præsenterede den kommende Behovsportals funktionalitet:
Behovsportalen kommer til at blive hjemmesidebaseret og vil både
indeholde den generelle mulighed for at forældre kan lægge kompetencer
op, SAMT muligheden for at lærere og pædagoger kan indmelde behov.
Der blev spurgt til, hvorvidt forældre også kan få mulighed for at melde
behov ind (fx. i forbindelse med forældredagen den 21/4). Denne mulighed
vil blive overvejet i det videre arbejde med at udvikle behovsportalen.
Der blev afholdt reception i februar for Torben Møller, som holdt op efter 18
år. Torben blev fejret efter alle kunstens regler. Derudover var der også
grund til at fejre at skolen var blevet købt.
6) Forældredag 21. april 2016.
Peter spurgte om der var nogen der havde spørgsmål, hvilket ikke var
tilfældet.
Forældredagen slutter 14.30, men dagen kan godt vare længere. Skolen
lukker dog kl. 14.30 pga. sikkerhedsmæssige forhold (børn der bliver
glemt, låst inde etc.).
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7) Evt.
Der blev spurgt til, hvorvidt alle klasser havde været med til
påskegudstjeneste i Sankt Ansgar. 2.b havde ikke været med, hvilket
undrede en del – Peter undersøger nærmere.
Der har været en episode omkring voldelig adfærd overfor børn i 1.a fra
børn i en 6-klasse. Der blev efterspurgt en generel udmelding fra ledelsen
på skolen.
Sagen er dog håndteret både i forhold til 1.a og i forhold til de børn som
gjorde det fra 6-klasse.
En længere diskussion fulgte omkring behovet for en mere tydelig og
målrettet indsats i forhold til blandt andet social adfærd, rygning, alkohol,
mobning og netadfærd.
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at arbejde med
”skolens holdning til – og arbejde med – elevers brug af/adfærd på sociale
medier”.
Peter Franklin indkaldes derfor i første omgang til et møde, hvor følgende
forældrerepræsentanter og medarbejdere deltager:
Monica 5.a
Anne 8.b
Charlotte 4.i
Tina 1.a
Lærer Hasse Carlberg
Peter Franklin fra ledelsen
Endvidere blev det foreslået at pjecen Gensidige Forventninger udsendes til
forældregruppen med jævne mellemrum – pjecen oplister en række vigtige
”spilleregler”, som er gode at blive mindet om som forælder (også når man
har ældre børn på skolen).
Der blev afslutningsvis fremført ønske om, at det fremover bliver muligt at
kommunikere
via
ForældreIntra
på
tværs
mellem
forældrerepræsentanterne. Peter Franklin lovede at undersøge muligheden
for dette.
- Pause Fokus på indskolingen: (Repræsentanter for klasserne 4.-10. behøver ikke
deltage)
8) Nyt fra SFO
Camilla, som er daglig leder i SFO’en kunne desværre ikke deltage, hvorfor
indskolingsleder Sofie Duus Snede (skole og SFO) redegjorde for
aktiviteterne i den senere tid.
Til næste år bliver den ene understøttende undervisningstime, til en
undervisningstime i IT for 1-3 klasse, den anden time bliver til en
dansktime.
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Specifikt i forhold til SFO’en:
Der bliver lukket af i Caféen og erfaringerne bevirker at denne praksis
kommer til at fortsætte.
Der er kommet akvarium i Krea, hvilket har afstedkommet mange
spændende samtaler.
Der har været særlige Minecraft-seancer for at give 3-klasserne et
attraktivt tilbud i SFO’en.
Derudover har der været gennemført ”Musik og bevægelse” i teatersalen
samt tegneserieværksted.
Træværkstedet er pt. lukket fordi Mogens er sygemeldt og går på pension
til sommer.
Den internationale uge – med talentshow – var en succes. Mange vil gerne
have at det bliver en fast del af årshjulet.
Herefter fulgte en længere principiel diskussion omkring ”buffet”-metoden
overfor ”Dagens ret” – altså frit valg af aktiviteter, overfor planlagte forløb
for nogle børn. Flere forældrerepræsentanter fremførte at der oftere bør
være mere ”Dagens ret” – Sofie synes det er en god idé og vil tage det
med i den videre planlægning i SFO’en.
Sofie drøfter endvidere ønsket med Camilla, hvorefter der tages stilling til,
hvorvidt der er behov for inddragelse af forældreressourcer i det videre
forløb.

