Institut Sankt Joseph
Referat af forældrerådsmøde den 25. Oktober 2017
1) Valg af mødeleder
Formand for forældrerådet Marie Louise meldte sig som mødeleder.
2) Navneopråb.
Deltagerne havde ved fremmøde bekendtgjort deres tilstedeværelse. Følgende klasser var repræsenteret:
0b, 0i, 1a, 1b, 1i, 2a, 2b, 2i, 3a, 3b,3i, 4i, 5b, 6a, 6c,7a, 7b, 7i, 8a, 8b, 8i, 9a, 9b, 9i
3) Godkendelse af referat + valg af ny referent.
Referatet fra sidste møde blev vedtaget uden bemærkninger. Anders Fajers (3.C og 5.C) meldte sig som
referent).
4) Velkommen til nye medlemmer (Marie Louise Flach de Neergaard)
Marie Louise præsenterede skolens vedtægter, forældrerådets sammensætning og formål (fremme af
kommunikation og samarbejde mellem ledelse, lærere og forældre – en slags rådgivende forsamling).
Hver klasse på ISJ er repræsenteret i forældrerådet ved ét medlem og én suppleant. Derudover er der
repræsentanter for lærergruppen, skolens ledelse (Peter Franklin), samt to forældrerepræsentanter fra
skolens bestyrelse (Marie Louise Flach de Neergaard og Peter Navarro-Alonso).
Skolens vedtægter kan findes på skolens hjemmeside, her:
http://sanktjoseph.dk/om/bestyrelsen/automatisk-kladde-18/
Det kan anbefales at man kigger hjemmesiden igennem, da der ligger megen nyttig information om
forholdene på ISJ.
5) Nyt fra bestyrelsen (Peter Navarro).
Formand for skolens bestyrelse Peter Navarro redegjorde kort for bestyrelsens generelle virke og status
for skolen. De seneste års aktiviteter har været meget præget at det faktum at vi nu ejer vores bygninger
og derfor kan igangsætte fysiske aktiviteter i en helt anden grad, end det tidligere har været tilfældet.
Nøgleordene er pt. økonomisk konsolidering og fysiske forbedringer.
6) Nyt fra ledelsen (Peter Franklin).
- Der pågår pt. ansættelsessamtaler til stillingen som leder af den internationale afdeling.
- Lærerværelset er i gang med at blive udvidet.
- Orientering om katolsk humanistisk dannelse – filosofikum på ISJ 2015-17
I de sidste to skoleår er der personalemæssigt med lærere og pædagoger blevet arbejdet
intensivt med emnet ”katolsk humanistisk dannelse”. Målet har været:
At kvalificere forståelsen af -, samtalen om - og udviklingen af ISJ som katolsk skole.

I forlængelse heraf er der udarbejdet en folder om emnet, som i første omgang har
nyansatte på ISJ som målgruppe. Folderen blev gennemgået på forældrerådsmødet, og

der var enighed om, at det kunne være spændende til fremtidige forældrerådsmøder at
tage emner op herfra.
Hvis nogen skulle have yderligere interesse heri kan følgende link følges til skolens
hjemmeside:
http://sanktjoseph.dk/om/vaerdigrundlag/
i bunden at denne side er der link videre til følgende to artikler om samme emne:
a) Identitet og dannelse
b) Katolsk humanistisk dannelse i Danmark – anno 2014

Let it grow: Ugen er gået rigtig fint. Mange udstillinger var rigtig veludførte og selve
afslutningsarrangementet gik også rigtig fint.
Der blev spurgt ind til, at der var forvirring om hvorvidt det var obligatorisk at købe tema T-shirts.
Endvidere blev der spurgt ind til om man – ud fra et bæredygtighedsprincip – skulle nøjes med
almindelige ISJ T-shirts. Endvidere blev det påpeget, at mange i de små klasser følte sig klemt, med den
måde man havde sammensat holdene (blandede klassetrin). Andre ytrede positive oplevelser over de
forskellige klassetrins ejerskab og ansvarlighed på holdene. Andre syntes igen rigtig godt om, denne
måde de sædvanlige rammer på skolen bliver brudt i forbindelse med arrangementer af denne karakter.
Peter tager alle kommentarer med i overvejelserne til kommende arrangementer i fremtiden.
Der blev spurgt til status for det lille og det store elevråd. Elevrådsmøderne (fem, seks stykker om året)
bliver afholdt i en klassetime, sommetider med deltagelse af inviterede lærere og/eller skolens ledelse
afhængig af emnet. Skolen prioriterer elevrådets funktion som kulturbærer for en demokratisk kultur.
7) Nyt fra lærerne.
Ove kunne desværre ikke deltage, hvorfor punktet udgår.
8) Opfølgningspunkter fra sidste møde i Forældrerådet den 4. april 2017
1. Digital dannelse: Folder og møde
Pjece om Digital dannelse. På baggrund af et længere workshopforløb i forældrerådet er der nu
udfærdiget rammer for, hvordan det på ISJ forventes man begår sig socialt og etisk i situationer,
hvori der indgår digitale teknologier. Rammerne er nedfældet i en tilgængelig pjece (kan ses her:
http://sanktjoseph.dk/ny-folder-om-digital-dannelse/). I oktober måned holdt en konsulent fra
Center for Digital Dannelse et oplæg i teatersalen. Der var et rigtig pænt fremmøde.
Det blev påpeget, at der fortsat godt kan arbejdes med problematikken og Peter bekræftede i
den forbindelse at det løbende er et område der har meget fokus på skolen.
2. Gensidige forventninger mellem skole og hjem – oplæg til temaaften

Peter Franklin: Det er en generel udfordring pt. at en del udskolingsforældre IKKE er
nærværende nok – Lektier bliver ikke lavet, der bliver ikke i tilstrækkeligt omfang svaret på
henvendelser fra lærere, sociale aktiviteter bliver ikke prioriteret, elever kommer for sent etc.
Det er en svær udfordring da forventninger fra skolen dårligt kan bakkes op af sanktioner.
Der er i øjeblikket et pilotprojekt i udskolingen: Digital protokol: Der sendes en SMS til
forældrene, hvis en elev kommer for sent. Erfaringer fra andre skoler viser at det hjælper rigtig
meget, men det kræver fortsat lidt tilretning.
Der er udpeget en arbejdsgruppe, som skal behandle emnet og komme med et oplæg til
forældrerådets næste møde i det nye år.
3. Retningslinjer for lærerfravær
Det skriftlige materiale til dette punkt er ikke færdigt, hvorfor punktet blev flyttet til næste
møde i forældrerådet.

9) Valg til forældrerådsformand og suppleant.
Marie Louise (formand) og Anders (suppleant) genopstillede og blev genvalgt.

10) Evt.
- Borde og stole i 1.A – alt for høje skamler. Kan der gøres noget?
De pågældende skamler er indkøbt netop på baggrund af ergonomiske anbefalinger. Det anbefales at
der kommer en eller anden form for undervisning af, hvordan skamlerne skal bruges. Peter vil tage
sagen videre til lærerne i klassen og vurdere, hvordan fremtidige indkøb kan foregå.
- Der mangler opsyn i skolegården! Nogen oplever, at der til tider er en grov tone og provokerende
adfærd, uden at der bliver skredet ind. I forhold til skolens værdisæt mangler der konkret virkning i den
måde børnene er sammen på i pauser og i SFO-tiden.
Peter er ikke bekendt med, at dette skulle være et stort og/eller voksende problem men vil meget gerne
bringe emnet videre i lærermøderegi. Der vil selvsagt altid opstå konflikter i en skolegård med 500
elever på samme tid, men alle er meget opmærksomme på at gribe ind overfor grænseoverskridende
adfærd mv.
- Kan der igangsættes en dukseordning, hvor der løbende bliver ryddet op på gangene. Og så er der
toiletterne!? Idet det ses at være et spørgsmål om acceptabel adfærd fra børnenes side, vil gruppen om
gensidige forventninger inddrage problematikken i deres arbejde.

Datoer for kommende møder i forældrerådet:
23/1 kl. 17-20 (temamøde om gensidige forventninger)
23/4 kl. 17-19

