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Forældrerådsmøde ISJ. Tirsdag d.  4/4-17 

 

Agenda 1. Valg af mødeleder 

2. Navneopråb 

3. Godkendelse af referat + godkendelse af ny referent 

4. Nyt fra bestyrelsen  

5. Nyt fra ledelsen 

6. Opsætning af rammer for digital dannelse på ISJ 

7. Evt. 

  

 

1.Valg af 

mødeleder 

 

2.Navneopråb 

Marie Louise Flach de Neergaard (Maja ogValdemar 2i og Sitta 8i) meldte sig 

 

 

Deltagere 

Hanne Lone (Christina 9a), David (Julie 1a), Petronella (Christian 0a), Pernille 

(Caroline 0i), Pia (Julie 0b), Kasper (Annabel 1a), Dorte (Luis 2b), Marie 

Louise (Maja og Valdemar 3i), Lee (Marcus 4b), Greg (Pscar 4i), Tina 

(Mathias 4b), Mads (Malthe 5c), Anne Marie (6a), Anders (Ida 7a), Jesper 

(Nikolas 7i), Lotte ((Viktor 8a), Marie Louise (Sitta 8i), Anne Marie (Emma 

9b), Nanna (Gustav 5b + Emilie 6a), Juna (Iben 2a), Kåre (Anna 5a + Ella 0a), 

Monika (jasiek 6a), Kent (Nicklas 3b), Anders (Louisa 4c + Alfred 2c), 

Susanne (Olivia 3a)    

 

Ikke mulighed for at deltage 

Jannie (Lukas 7a), Torkil (Alexander 2i), Gitte (Victoria 7a), Henrik (Robert 

7b) 

 

 

3. Godkendelse 

af referat + ny 

referent 

 Referat godkendt. 

 Ny referent: Kåre M. Rasmussen (Anna 5A + Ella 0.A). 

 

 

4. + 5.  

Nyt fra 

ledelsen og 

bestyrelsen 

(v. Peter 

Franklin) 

1. Ombygning af annekset 

 Stor tegning kan ses i på gangen ved cafeen. 

 Der kommer 4 klasseværelser, 7 nye toiletter.  

 Tidsplanen overholdes. 

 Der graves ud fordi der skal laves udgange til skolegården fra 

klaseværelserne. 

 Står færdigt medio sept. 

 Stor opmærksomhed på sikkerhed når der er gravemaskiner, lastbiler 

mm. i gården. 

 

2. Udbygning af skolegård 

 Planen er at der startes 1. juli og sluttes i sept. 

 P-pladserne i gården nedlægges permanent pr. 1. august. 

 HUSK at købe Børnehjælpsdags-lodder til hjælp til gården. 

 Der kan blive lidt trangt i skolegården så længe byggeri pågår. 
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3. Godkendt projekt: Udskiftning af varmepumpe. 

 

4. Godkendt projekter: Renovering af elevtoiletter: I gården, ved indgangen 

til hallen samt på stillegangen. 

 

5. Kantine højt på ønskelisten: til lærere og elever (kræver kapital udefra. 

Bliver nok ikke foreløbig). 

 

6. Ressourcecenter. Ønske om et sted hvor specialundervisning og børn med 

behov for lidt en pause fra den almindelige klasseundervisning kan gå hen 

(Pusterum). 

 

7. Vision om Dag H. pilgrimsvandresti i Østre anlæg (mulighed for 

samarbejde med den svenske ambassade). 

 

8. Sommerfest er 15/6-17. Husk riiigelig med penge. 

 

6. Opsættelse 

af rammer for 

digital 

dannelse 

Definition:  

Digital dannelse handler om, at kunne begå sig socialt 

 og etisk i situationer hvori der indgår digitale teknologier. 

 

Tiltag 

 Der bliver lavet en folder – digital og fysisk - som uddeles fra 

september. Heraf fremgår det også, hvordan og hvornår emnet vil blive 

taget op på forældremøder mv.  

 

 

7. Evt.  1. SFO’en 

 Nogen frustration over modtagelsen for nye 0´klasser (specielt 

henvendelse fra i-sporet). Behov for at der bliver ”holdt i hånden” i den 

første periode, ikke kun den første uge. 

 Hvor meget personale kan førstehjælp i SFOén (og generelt)? 

 

2. Musical: Succes. Ros til skolen over at afsætte ressourcerne. God  

oplevelse for børn og voksne og rigtigt godt for sammenholdet. 

 

3. Temauge i uge 41. (Ansvar for medmennesket og verden > overskrift: ”Let 

it grow”). 

 

4. Gensidige forventninger mellem skole og hjem 

 Blandt lærerne er der til tider noget frustration over forældre, som ikke 

får læst intra og som har svært ved at se mere end eget barns behov. 

Endvidere oplever lærerne, at der ofte skal bruges en del tid på ting, 

som forældrene burde tage sig af.  

 I fortsættelse heraf drøftede forældrene problemstillingen, idet 

spørgsmålet om elevernes respekt for skolen også blev inddraget: Er 

den blevet for dårlig? Skal respekten genindføres ved hårdere 

konsekvenser, når eleverne ikke udviser respekt? Skal det være 

”positiv feedback” når eleverne udviser respekt? Skal det måske være 
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et mix? Hvad er forældrenes rolle? Hvordan skal de involveres? Hvad 

er skolelederens rolle? 

Emnet kan evt. sættes på som punkt til næste forældrerådsmøde.  

Med henblik på forberedelse heraf, blev der nedsat en arbejdsgruppe, 

der bliver indkaldt af Marie Louise. 

 

5. Tilbud om skole-medicintemadag til Mellemtrinet (Peter modtager 

materiale). 

 

6.   Lus 

 Bør der laves en ”anti-lus”-kampagne? 

 Skal lus behandles som en sygdom? (kan man smitte sendes man 

hjem). 

 

7. Manglende input fra forældrene til Forældrerådet 

 Bedre info ud i klasserne om kommende møder (og måske 

retningslinjer for input) 

 Forslag: 1) repræsentanter orienterer deres egen klasse; 2) 

Forældrerådsformand orienterer generelt, dvs både indkaldelse og 

referat udsendes til alle. 

  

8. Findes der statistik på hvor meget der bliver brugt vikar? 

                                               


