
Referat fra forældrerepræsenteantskabsmøde 10. oktober 2012 
 

Tilstede: Peter Franklin (skoleleder), Torben Møller (viceskoleleder), Christina Noer Andersen 

(SFO-leder) og Ove Therkilsen (lærer- og medarbejderrepræsentant). 

Trine Jørtensen (1A), Anne Brandt Christensen (1B), Tine Vorting (1C), Anne Norderud-Poulsen 

(2a), Janne Rude (2b), Jannie Miltoft (3a), Ton Rouw (3b), Ana Teresa Villanustre Salas (4a), 

Hanne Lone Millam (5a), Ann Marie Vinter Fox Maule (5b), Karina Demuth (6b/FR-formand/ 

bestyrelse), Hanne Lone Milliam (7a), Jane Krogh Johannesen (8a), Therese Biler (8b), Heidi 

Wanek (9a). 

 

Afbud: Peter Erik Bang Nissen (4b), Bettina Katja Hansen (6A), Jesper Kilbæk (7B), Lith 

Rasmussen (9B), Peter Navarro Alonso (bestyrelse). 

 

Ordstyrer:  Heidi Wanek 

Referant:  Karina Demuth 

 

Referater og hjemmeside, Karina Demuth 

Flere har haft udfordringer med at finde referater mm. på forældreintra. Fra nu af ligger vores info 

på den ’åbne’ side, www.sanktjoseph.dk, (altså IKKE forældreintra). Find punktet REFERATER 

(3. nederste punkt i menuen til venstre), og derefter FORÆLDREPRÆSENTANTSKABET. Så 

skulle der være sikker gevinst. 

 

Ring eller skriv til vores skolesekretær Bente Helbo, hvis du har problemer med at finde det – så 

kan hun hjælpe.  

 

Forslag til vedtægtsændringer i forældrerepræsentantskabet, Karina Demuth 

Forslaget til vedtægtsændringer i forældrepræsentantskabet (fremsendt som bilag sammen med 

dagsordenen før mødet) har til formål at gøre vedtægterne mere enkle og relevante og lægger 

samtidig op til en mere flad struktur i FR, hvor forretningsudvalget (der ikke har eksisteret i mands 

minde) erstattes af en næstformand og fleksible projektgrupper. Formanden tager sig først og 

fremmest af det praktiske – indkaldelse, procedure osv. Næstformanden er formandens praktiske 

hjælper og kan tage over, hvor det er relevant. Og projektgrupperne fungerer som fleksible 

arbejdsgrupper, hvor man hurtigt og effektivt kan arbejde videre med en afgrænset opgave 

(forældrefond, forældredag, trafik, øko-politik, haveprojekt el.l.). 

I de nye vedtægtsændringer er det desuden pointeret, at det er meningen, at man som 

forældrerepræsentant kommer til vores FR-møder og bidrager som sparringspartner for ledelsen i 

det omfang, der er brug for det.  

På mødet kom der forslag til diverse mindre men relevante rettelser. Tak. De bliver skrevet ind i 

oplægget, som udsendes til godkendelse på næste FR-møde. 

 

Nyt fra skolens ledelse, Peter Franklin 

Vi har fået gode tilbagemeldinger på forældremøder efter flg. model: Starte kl. 17, fælles 

information i teatersalen, fællesspisning i klassen efterfulgt af alm. forældremøde. Men vil stadig 

gerne have, at endnu flere forældre møder op.  

I forbindelse med etableringen af vores nye lærerværelse har vi som en sidegevinst fået to nye 

elevtoiletter. Vi har haft møde med kommunen ang. trafik i fbm metrobyggeriet. For at give 

børnene en bedre  forståelse for blinde vinkler i trafikken, har vi bl.a. haft besøg i skolegården af en 

meget stor lastbil. Vi har også fået flere ’kiss-and-drop’ parkeringspladser uden for skolen. 

http://www.sanktjoseph.dk/


 

Nyt fra SFO’en, Christina Maria Noer 

Pga. sidste års turbulente start med langtidssygemeldinger og udfordringer med en lidt splittet 

personalegruppe startede vi i foråret 2012 et samarbejdsprojekt med en eksterne konsulent, og 

sluttede sidste skoleår af med en personale-weekend for hele SFO’en.  

Vi har i dag et velfungerende team med masser af ressourcer til både drenge og piger, hvilket 

selvfølgelig giver et overskud, der også er til glæde for børnene. Vi har bl.a. åbnet cafe, hvor 

børnene får frugt og rugbrød og etableret kreaværksteder, PC-spillerum, boldspil, bordtennis, 

ligesom vi flittigt bruger legepladsen i Østre Anlæg. Endelig har vi fået et nyt infosystem, Tabulex, 

hvor børnene selv trykker sig ud og ind, og hvor forældre kan skrive beskeder ang. deres barn. 

 

Nyt fra lærerværelset, medarbejder repæsentant Ove Therkildsen  

Vi er rigtig glade for det nye lærerværelse, hvor terrassen og udsigten overskolegården bringer os 

tættere på eleverne i frikvartererne.  

Vi har i lærergruppen en rigtig god blanding af mænd og kvinder, og af nyuddannede og mere 

erfarne lærere, og vores apv-undersøgelse viser en høj trivsel og tillid både indbyrdes i mellem 

lærerne og mellem lærergruppen og ledelsen.  

I år har vi særligt fokus på temaet ’den gode undervisning’. Til at hjælpe os med dette spændende, 

men også meget personlige og derfor potentielt lidt sårbare område, har vi fået tilknyttet en 

professionel organisationspsykolog, der bl.a. har givet os nogle helt konkrete redskaber til, hvordan 

vi kan blive bedre til at dele vores erfaringer og faglige viden omkring den gode undervisning, og til 

hvordan vi på en ordentlig måde kan støtte og supervisere hinanden ved fx at overvære hinandens 

undervisning og bagefter bidrage med konstruktiv kritik.  

 

Andet 

Af tidsmæssige årsager er blev flg. punkter fra dagsorden udskudt til næste møde 

Forventninger skole-hjem (Peter Franklin) 

Bedre udnyttelse af forældregruppens ressourcer samt evt. oprettelse af forældrefond (Karina 

Demuth). 

 

Næste møde bliver onsdag 6. februar kl. 19-21. Og skoleårets sidste møde bliver tirsdag den  

7. maj kl. 19-21. Indkaldelse og dagsorden følger. Husk at input til dagordenen skal sendes til 

formanden senest 14 dage før. (Karina, 20 85 89 69 eller mail@karinademuth.dk) 

 

Kd, 12.12.12 

 

 

mailto:mail@karinademuth.dk

