
 

 

 

 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. november 2012 

 

Tilstedeværende: Sr. Susanne Hoyos, Lise Baadsgaard – Jepsen, Peter Navarro, Kirsten Gravgaard og 

Karina Demuth. Endvidere deltog skoleleder Peter Franklin, Viceskoleleder Torben Møller, og 

medarbejderrepræsentant Søren Birn 

   

Dagsorden: 

Inden det ordinære møde indledes var engelsklærerne Mette April og Dennis Oversø indbudt til en 

drøftelse vedr. engelsk på ISJ fra 1. klasse. 

 

1 Godkendelse af dagsorden. 

2 Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 1.oktober 2012. 

3 Meddelelser. 

4 Økonomi 2012 status/ budget 2013  

5 Fordeling af den bestyrelsesstyrede del af lokallønspuljen 12/13 

6 Strategiplan 2018 

7 Pc på mellemtrinnet  

8 Fremtidige møder og punkter hertil 

9 Eventuelt 

10 Personaleanliggender m.v. 

 

Mette April og Dennis Oversø var inviteret til at orientere om de opgaver og udfordringer lærerne ser 

ved at starte engelsk på ISJ fra 1. klasse. 

Der er mange fordele: Tidlig start på engelsk som efterhånden er et fuldstændig integreret sprog i danske 

børns hverdag.  

udfordringer: Hvor skal timerne tages fra? Der findes p.t. ikke materialer målrettet 1 klasse. Trinmål til 

1. og 2. klasse er ikke udarbejdet. Materialevalg vil derfor efterfølgende blive berørt helt op til 

udskolingen. Der bør måske også være mulighed for ekstra undervisning til de fagligt svage elever. 

Et alternativ kunne være engelsk som profil på ISJ, hvor engelsk indgår i alle fag på alle niveauer. 

 

Det ER under alle omstændigheder en god ide med engelsk fra 1. klasse, hvis det gennemtænkes og 

indføres med de rette rammer; lærerne vil i det hele taget meget gerne have flere timer i fremmedsprog. 

 

Til mødet i februar udarbejder ledelsen et oplæg til hvordan, vi kan implementere engelsk i 1. klasse og 

til perspektiverne for en evt. udvidelse af engelsk på de øvrige klassetrin. 

 

Ad1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad2) Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 01.10.12. 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

 

Ad3) Meddelelser 

Formanden: 

 Ingen meddelelser 
 

Skoleledelse: 

I forbindelse med Comeniussamarbejdet under EU har vi netop afholdt fires dages seminar her på ISJ, 

med deltagelse af lærere og elever fra Belgien, Frankrig, Spanien og Rumænien. Emnet var ”Sharing 

Means Integration” og der blev arbejdet på både lærer- og elevplan med en række forskellige kultur-

emner: Religion, kunst, skolesyn og kogekunst! Det var et stort arrangement, hvor mange ansatte og 

elever bidrog et meget succesfuldt Københavnermøde. Næste møde er i foråret 2013 i Rumænien. 

Der har været afholdt valgmøde til bestyrelsen. Der var meget få deltagere og Karina Demuth blev 

genvalgt. Tillykke! 

Der har været afholdt Katolsk aften for katolske forældre og børn. Der blev fejret messe og deltagerne 

spiste sammen, en rigtig vellykket aften. 



 

 

Side 2  

 

Københavns kommune har sponseret nye cykelstativer til skolen og elektroniske fartskilte på Alleen. 

Bemærk FAKS generalforsamling 28.02.13 Nyborg Strand 

Bemærk fyraftensmøde 02.04.13 i Ringsted. 

 

Medarbejderrepræsentant: 

 Ingen meddelelser 

 

Forældrerepræsentantskabet: 

Ingen meddelelser 

 

  

Ad4) Økonomi 2012 status / budget 2013  
Vedr. skolepengerestancer er der ikke sket ændringer, der skyldes pt. 28.000,- hvoraf de fleste drejer sig 

om to debitorer, hvoraf den ene restance er sendt til inkasso, og eleverne går ikke længere på skolen. 

Status vedr. 2012. Selv om vi økonomisk har været udfordret af højt sygefravær i SFO, store IT udgifter 

og uforudsete vedligeholdelsesomkostninger på bygningerne, forventer ledelsen, at vi kommer ud af 

2012 med et mindre overskud. 

Budget 2013. Ledelsen budgetterer med tre børnehaveklasse, selvom der lige ikke er fyldt helt op.  

Vi bliver i 2013 budgetmæssigt udfordret med et faldende statstilskud, store vedligeholdelsesudgifter og 

reduceret tilskud til specialundervisning. Vi har forsøgt at imødegå ved at oprette det tredje spor, 

besparelser på vedligeholdelse samt mindre reduktioner på lønbudgettet for lærere og pædagoger. Det 

forslåede budget udviser et overskud i 2013 på 526.000. 

Bestyrelsen godkendte budgettet. 

Ledelsen foreslår skift af bank fra Danske Bank til Jyske Bank. Begrundelsen er at Danske Bank ikke 

længere vil være tilgængelig for ISJ med kontanter grundet i bankens strømlining. Bestyrelsen 

godkendte forslaget. 

 

 

Ad5) Fordeling af den bestyrelsesstyrede del af lokallønspuljen 12/13 
Forslag udarbejdet af Peter Franklin og Sr. Susanne blev drøftet. Forslaget blev godkendt som følger: 

Comenius: 20.000, skolens musikliv 20.000, Arbejdet med ny hjemmeside: 10.000, Spil til morgensang: 

5000, forberedelse af engelsk 1. klasse august 2013: 15.000 og ledelsens pulje: 15.000. 

  

Ad6) Strategiplan 2018 
Peter Franklin forelagde og gennemgik udkast til strategiplan2018. 

Bestyrelsen så meget positivt på den forelagte plan. 

Bestyrelsen besluttede, at satse på den forelagte plan, som indebærer, at der ansættes en professionel på 

halvtid til at arbejde med områderne Branding, PR og fundraising. Lønudgiften til dette dækkes via 

reduktion på andre konti samt på det forventede overskud 2013 

Fra bestyrelsen deltager Peter Navarro og Karina Demuth i arbejdsgruppen med Strategiplan 2018. 

 
Ad7) PC på mellemtrinnet  
Ledelsen foreslår, at alle elever på mellemtrinnet pr. 1.august 2013 selv skal medbringe en computer til 

skolebrug. 

Forslaget blev drøftet og efterfølgende godkendt.  

 

Ad8) Fremtidige møder og punkter hertil.  
Mandag 28.01. (flyttet fra 04.02.) 

Mandag 08.04. ( flyttet fra 15.04.) 

Onsdag 12.06. 

 

Ad9) Eventuelt 

Der blev spurgt til om frugt i SFO er økologisk, og det er den. 

 
  
 

 

referent Torben Møller 

 

 

 



 

 

Side 3  

 

 

 

 

 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødets åbne del den 1.oktober 2012 

Sr. Susanne Hoyos  _______________________________________ 

Lise Baadsgaard - Jepsen___________________________________ 

Kirsten Gravgaard ________________________________________ 

Peter Navarro  ___________________________________________ 

Karina Demuth __________________________________________ 
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