Referat fra forældrerådsmøde
Tirsdag den 14. april 2015 kl. 19-21. Institut Sankt Joseph på lærerværelset

Dagsorden
1) Valg af mødeleder.
2) Navneopråb.
3) Godkendelse af referat (ligger på vores hjemmeside nederst til venstre).
4) Forældreressourcer ISJ, Step 3. (Anders Peo Fajers, Maria Kleist og Louise
Vinters).
5) Timefordeling i fht. de kreative (musisk-tekniske) fag (Christina Bizzaro).
6) Mødekultur og morgensang på ISJ (Søren Laugee Bilde).
7) Nyt fra Kulturforeningen (Henriette Kinnunen).
8) Nyt fra Buddy-mentor (dansk/bi-Lingual) netværket (Nik Bredholt).
9) Ny skolegård (Peter Franklin præsenterer).
10) Nyt fra bestyrelsen (Peter Navarro + Karina Demuth).
11) Nyt fra skoleledelsen (Peter Franklin).
Pkt. 1. Valg af mødeleder.
Ton Rouw tilbød at tage posten. (Tak!)
Pkt.2. Navneopråb.
Tilstede var: Peter Franklin (skoleleder), Torben Møller (viceskoleleder), Søren
Laugee Bilde (Sebastian 0A), Dorte Larsen (Sofia 0C), Anders Peo (Alfred 0C +
Louisa 2A), Pia Thomsen (2C), Kåre Møller Rasmussen (Anna 3A), Anne Brandt
Christensen (Caroline 3B), Mads Skov-Hansen (Malthe 3C), Nina Stephane
Rosenquist (Simon 3C + Tobias 7A), Monika Maria Czuper-Szkudlarek (Jasiek 4A),
Christina Bizzarro (Louie 4B + Sylvester 7B), Peter Navarro (Josef 4B), Jannie Miltoft
(Lukas 5A), Ton Rouw (Clarissa 5B), Nanette Louise Hale (Columbine 5B), Ana
Teresa Villanustre Salas (Analia 6A), Mette Sønderkjær (Silje 6B), Hanne Lone
Miliam (Christian 7A + Thomas 9A), Henriette Kinnunen (Thilde 7B), Jeanne
Grønbæk (Vilhelm 8A), Karina Demuth (Athene 8B).
Flg. klasser var ikke repræsenteret: 0B, 1A, 1B, 1C, 2B, 9B, 10A.
Pkt.3. Godkendelse af referat + valg af ny referent.
Referater blev godkendt. Ny referent: Jannie Miltoft (5A).
Pkt.4. Forældreressourcer ISJ, step 3. (Anders Peo Fajers, Maria Kleist og Louise
Vinters).
Anders Peo Fajers præsenterede det udsendte oplæg, som er baseret på input fra de
arbejdsgrupper, der blev dannet på sidste forældrerådsmøde. Ressourcebanken er tænk
som et værktøj til lærerne og skolens ledelse til at søge kompetencer hos forældrene i
forbindelse med projekter m.m. på skolen. Der var stor ros til Anders for udkastet.
Ledelsen skal præsenterer/introducerer forældreressourcebanken for lærergruppen, og
sommerfesten skal være kick-off for forældregruppen. Præsentationen skal foregå i trin
– sommerfesten – første skoledag – Facebook – forældremøder. Det er også meningen
at lærerne skal ”skubbe på” projektet. Der blev dannet en gruppe, der tager sig af
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introduktionen. Gruppen består af Peter Franklin, Kim/IT, Anders Peo Fajers og Peter
Navarro.
I forlængelse af forældreressourcer blev der talt om ”Forældreaftaler”og idekataloget.
Idekataloget er et redskab, som man kan tage udgangspunkt i, for at skabe trivsel,
fælles fodslag og retningslinier i klassen.
Kan også være input til internetpolitik, rygepolitik, alkoholpolitik (se tilføjelse under
evt.), kommunikation mellem forældre og hvordan man samarbejder med SSP.
Introduktionen vil ske i august 2015.
Pkt. 5. Timefordeling i forhold til de kreative (musisk-tekniske) fag. (Christina
Bizzaro).
Der var stillet spørgsmål til timefordelingen til de kreative fag. Torben forklarede
hvordan afvejningen mellem de forskellige fag foregik. Der er flere begrænsninger, der
sætter rammerne, bl.a. hvor meget tid skolen får i Østerbro Svømmehal eller hvilke
fag, der er lokaler til (f.eks. sløjd). Såfremt der skal flere timer på skemaet kræver det
øget forældrebetaling. Det er i sidste ende en afvejning af, hvor mange kreative fag der
skal på skemaet kontra de boglige fag.
Pkt. 6. Mødekultur og morgensang på ISJ. (Søren Laugee Bilde).
Søren kom med et lille opråb om bedre mødekultur til morgensang. Han oplever tit at
mange elever kommer ”dryssende”, efter at det har ringet ind og dørene til teatersalen
og gymnastiksalen er blevet lukket. Der bliver udvist for lidt respekt fra elevernes side
til morgensang, hvor der er meget snak og forstyrrelser. Torben roste eleverne for deres
opførsel ved mindegudstjenesten i Frederiksberg Kirke.
Pkt. 7. Nyt fra Kulturforeningen. (Henriette Kinnunen).
Anne fortalte, at Kulturforeningen havde stiftende generalforsamling den 7. april 2015.
Frederik Dalsgaard står som daglig leder af Kulturforeningen, og han har lagt et stort
stykke arbejde i foreningen. Der bliver arbejdet på at foreningen til efteråret kan byde
på billedkunst, engelskklub og drama.
Pkt. 8. Nyt fra Buddy-mentor (dansk/bi-lingual) netværket. (Nik Bredholt).
Punktet udgik.
Pkt. 9. Ny skolegård. (Peter Franklin).
ISJ har fået 5 tilbud på ny skolegård/legeplads, der ligger mellem kr. 2,5 og 3,5 mill.
ISJ søger midler fra nær og fjerne for at kunne gennemføre projektet. Tanken med den
nye skolegård er, at der skal være områder tiltænkt de forskellige aldersgrupper af
elever. Der et etableret et udvalg bestående af 3 lærer og 3 forældre, som deltager i
projektet.
Pkt. 10. Nyt fra Bestyrelsen. (Peter Navarro + Karina Demuth).
Ved siden af det almindelige arbejde i bestyrelsen arbejder man i år med temaet ’børns
fordybelse og tro’. Her har man bl.a. arbejdet med udvikling af fordybelsesøvelser i de
små klasser, retræter, faget filosofi på ISJ, tilbud om en pendant til katolikkernes
klostertur for resten af skolens elever mm.
I arbejdet tager bestyrelsen udgangspunkt i konkrete elementer fra vores idegrundlag:
- Ethvert menneske er forpligtet til at tage sit liv, sine muligheder og sine valg alvorligt
- Det enkelte barns livsanskuelse / tro skal udvikles og modnes samt
- Det er menneskets opgave at blive menneske.
Pkt. 11. Nyt fra skoleledelsen. (Peter Franklin.
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Peter fortalte at ISJ er i fuld gang med at planlægge næste skoleår, og i den forbindelse
er i færd med at ansætte 5 nye lærer. Der er en god søgning til skolen. P.t. er der 250
elever på venteliste til børnehaveklasse, men der er kun plads til 76. Forældrefonden er
godt i gang. 20% af skolens elever er tilmeldt fonden, men der er altid mulighed for at
tilmelde sig. Fondens midler er allerede i gang med at blive brugt til en familie der p.t.
har det svært økonomisk.
Punkt under Evt. Børn og alkohol (tilføjelse fra Karina Demuth, formand FR)
Efter mødets afslutning var vi et par forældre, der lige vendte emnet ’alkoholkultur og
evt. forældreaftaler i de store klasser’. Interesserede forældre opfordres hermed til at
sætte det på som et punkt til næste møde. Så kan vi måske nedsætte en arbejdsgruppe,
der arbejder videre med emnet.
Det vil også være fint at tilføre et afsnit om eventuelle erfaringer i vores idekatalog om
forældrebårne aktiviteter, der vil blive præsenteret på næste FR-møde/KD.
Her er lidt at starte på for interesserede:
Københavns kommune starter et projektet, ’En bedre alkoholkultur til børn og unge’.
Der er opstartsmøde den 26. maj kl. 19-20.30. Se mere om mødet på
www.foraeldrenetvaerket.dk.
Og her er et link med input til forældrearrangementer
https://ssp.kk.dk/artikel/en-teenager-i-familien
http://alkoholdialog.dk/foraeldre/

NÆSTE MØDE:
Næste møderække i FR finder sted i det nye skoleår, når børnehaveholdet har dannet
klasser og haft deres første forældremøde. Karina indkalder via intra.

