
 

Referat fra forældrerådsmøde 6. februar 2013 
 
Tilstede: Peter Franklin (skoleleder), Torben Møller (viceskoleleder), Thomas Mulhern (nyansat PR-
konsulent), Anders Christensen (leder) og Ove Therkilsen (lærer- og medarbejderrepræsentant).  
Anders Peo Fajers (BhA), Jan Nikolai Bondo Bredholt (BhB), Pia Thomsen (BhC), Anne Brandt 
Christensen (1B), Bo Mads Nielsen (1B), Tine Vorting (1C), Anne Marie Norderud-Poulsen (2A), 
Monika Maria Czuper-Szkudlarek (2A), Peter Navarro Alonso (2B/bestyrelse), Jannie Miltoft (3A), 
Ton Rouw (3B), Peter Erik Bang Nissen (4B), Mette Sønderkjær (4B), Ana Teresa Villanustre Salas 
(4A), Søren Beck (5B), Steen Rylander (6B), Karina Demuth (6B/bestyrelse), Hanne Lone Miliam 
(7A), Jesper Kilbæk (7B), Pernilla Kiilgaard (7B). 
 
Flg. Klasser var ikke repræsenteret: 
1A, 2B, 5A, 6A, 8A, 8B, 9A, 9B. 
 
Ordstyrer:  Steen Rylander 
Referent:  Ton Rouw 

Dagsorden 

1) Valg af mødeleder 

Steen Rylander blev valgt som dirigent. Referent Ton Rouw. Fremover går referentopgaven på 
omgang. Referenten finder en ny til næste mødet. Referatet skal primært være et 
beslutningsreferat. Karina vil gerne læse korrektur inden afsendelse. 

2) Godkendelse af referat 
Der var Ingen kommentarer til sidste referat. Referatet blev godkendt. 
 

3) Godkendelse af vedtægtsændringer - med indskrevne tilføjelser fra sidste møde (se 
bilag). 

Ingen kommentarer til vedtægtsændringer, som skulle godkendes med mindst 2/3 dels flertal. De 
blev enstemmigt vedtaget. Der er intet forretningsudvalg mere. Til gengæld skal der vælges en 
næstformand. Anne Brandt stillede op som næstformand og blev enstemmigt valgt af 
forsamlingen. Der er nu sket en navneændring fra forældrerepræsentantskab til forældreråd. 
 

4) Gensidige forventninger til skole-hjem samarbejdet. Opfølgning på forrige møde ved 
Peter Franklin. 

For 1 ½ år siden startede skolen med at diskutere relationen mellem forældre og skolen, som 
skulle munde ud i et gensidigt forventningspapir. Man har diskuteret både i bestyrelsen, 
lærergruppen og sammen med forældre emner som den gode samtale, forventninger til hinanden, 
og hvordan skaber man tillid til hinanden. PF havde et oplæg til et gensidigt forventningspapir 
med, som han gerne ville have, at forældrene brugte lidt tid på at diskutere. Derfor blev papiret 
diskuteret i små grupper og der blev givet en del tilbagemeldinger. HUSK AT AFLEVERE 
RENSKREVNE KOMMENTARER TIL PETER FRANKLIN, gerne på mail - hvis det ikke allerede er gjort. 
Papiret kommer op igen på næste forældrerådsmøde. 
 

5) Forslag om nedsættelse af PC-projektgruppe (Forælder Ton Rouw) 



 

Lige inden Jul blev der sendt en mail ud omkring krav til alle elever om en computer allerede på 
mellemtrin. Der er usikkerhed i forældregruppen hvilke krav, der stilles til computeren og hvor 
meget, den kommer til at koste. Kan skolen garantere, at elevernes pc-ere bliver låst inde 
forsvarligt? Kan man måske opnå en klækkelig rabat ved storindkøb? Der blev oprettet et lille pc-
udvalg med deltagelse af Torben Møller, IT-medarbejder Jens Jensen og forælder Ton Rouw. PF 
opfordrede efter mødet i en FI-mail flere forældre om at deltage i udvalgets arbejde. 
 

6) Tema: Drømmen om Institut Sankt Joseph II  
PF fortalte om ”den første drøm” med henvisning til de 9 værdier, som man fik forfattet. Der bliver 
nu arbejdet videre med drømmen. Samtidigt kan man konstatere, at skolen får færre penge fra 
staten og har en høj husleje. Hvad skal vi gøre? Skolen har et stort potentiale. Skal man spare på 
aktiviteter – f.eks. aflyse lejrskole eller skal vi måske udvide os? Vi har mange stærke sider som 
f.eks. at 69 nationaliteter repræsenteret og at vi har store aktiviteter som f.eks. Rope of Hope. 
 
Bestyrelsen og ledelsen har diskuteret om man kan udvikle sig ud af det. Thomas Mulhern er 
blevet ansat som PR-konsulent. Han skal ”brande” skolen og gør den mere tydeligt, både lokalt, på 
landsplan og globalt. En ny hjemmeside skal bl.a. gøre os mere tydeligt. Skal vi måske have et 
internationalt spor på skolen? 
  
Thomas Mulhern fortalte om et nyt initiativ – Sommerskole på ISJ. Det er ikke så almindeligt 
endnu i Danmark i forhold til mange andre lande. Men skolen har rammen: både værdier, gode 
lærere, mange nationaliteter. Der kommer mere info ud til alle forældre snart. Et spændende 
initiativ. Spred budskabet! 
 

- Forældreressourcebank (Karina Demuth) 
Alle forældre har på den ene eller den anden måde kompetencer og skolen kunne måske får gavn 
af dem. Er det en god ide at lave en forældreressourcebank? Det mente forældrerådet, som dog 
gerne vil have ledelsen til at definere hvad den og lærerne skal have ud af det. Det er vigtigt, det 
kommer ud til alle forældre. Desuden ”skal” man som forælder ikke noget, men man har en 
mulighed for at hjælpe som forælder. Hjælpen skal have et konkret formål og bidrage til trivslen 
på skolen. Drømmen om ISJ2 skal inddrage forældre mere – det er skolens formål. 
 
Der blev nedsat en lille gruppe som kommer med et oplæg næste gang: Tine, Karina, Jesper og Bo. 
 

- Forældrefond (Karina Demuth) 
Der er overvejelser om at oprette en forældrefond, som skal kunne rejse penge til mindst en 
ekstra friplads til et barn med forældre, der har det svært i en afgrænset periode fx p.g.a. 
arbejdsløshed, skilsmisse el.l. Hvis bare hvert forældrepar på skolen gav 100 kr. per år, kunne der 
oprettes 3 fripladser. Der er et aktuelt behov. siger ledelsen.  
 
Hvordan skal vedtægterne være, hvem skal administrere? Der er også flere juridiske og 
skattemæssige overvejelser man skal gøre sig. Anne og Anna-Theresa kigger på det og melder 
tilbage næste gang. 
 

7) Eventuelt. 



 

Alle klasser, bortset fra BH-klasserne, får smartboards til næste år. 
 
Sommerfest: Intentionen med en fælles sommerfest er at få samlet alle og får sagt ”god sommer” 
til hinanden. Det skal bare være en hyggelig fest med grill, og måske optræden af kor og orkester. 
Skolen Indkalder til møde om sommerfesten.  
 
Tak til lærerne for en god gallafest den 25. januar.  
 

Næste møde er 7. maj på lærerværelset.  
 
 


