
 

 

 

                                                                                                                                           

 

Referat fra forældrerådsmøde  
Tirsdag den 8. april 2014 kl. 19-21. Institut Sankt Joseph på lærerværelset 

 

Dagsorden 
1) Valg af mødeleder: Ton Rouw tager stærkt opfordret tjansen (tak!). 

 

2) Navneopråb.  

Tilstede var: Cristina Maria Noer (SFO-leder), Peter Franklin (skoleleder), Torben 

Møller (viceskoleleder), Thomas Mulheim (leder af tosproget afdeling). Marie Louise 

Rahbek Rønnebæk-Rørth (Viggo 0B), Tine Lind (Noah 0C)  Tina Louise Pedersen 

(Mathias 1B), Jan Nikolai Bondo Bredholt (Tim 1B), Pia Thomsen (Thea 1C), Anne 

Brandt Christensen (Caroline 2B), Mads Skov-Hansen (Malthe 2C), Peter Kastensson 

Navarro-Alonso (Josef 3B), Jannie Miltoft (Lukas 4A), Ton Rouw (Clarissa 4B), 

Nanette Louise Hale (Columbine 4B), Ana Teresa Villanustre Salas (Analia 5A), 

Hanne Lone Miliam (Christian 6A + Thomas 8A), Henriette Kinnunen (Thilde 6B), 

Per Ejnar Viberg (Ina 7A), Karina Demuth (Athene 7B), Elsebet Tang (Mikkel 7B), 

Jane Krogh Johannessen (Louise 9A). 

Flg. klasser var ikke repræsenteret: 0A, 1A, 2A, 3A, 8B, 9B 

 

3) Godkendelse af referat + valg af ny referent 

Referat blev godkendt. Referent: Nik Bredholt (1.B) 

 

4) Nyt fra skoleledelsen (Peter Franklin). 

Der bliver oprettet fire internationale klasser, og der er ansat nye lærer til de 

internationale klasser. Skolen bliver således tre-sporet med to danske spor og et 

internationalt spor. Alle lærere kan flydende dansk – et krav fra ledelsens side. 

Peter skriver ud til alle forældre med info. om den nye skolereform, om end skolen 

ikke er tvunget til at følge reformen. 

Peter vil se på, om man kan opdatere dokumenter, der ligger på skolens hjemmeside 

om eksamener. 

 

Fredag den 13. juni er der ”oldies” middag på Institut Sankt Joseph. 

Torsdag den 19. juni er der skolefest i skolegården. 

 

5) Opdatering om bilingual (Thomas Mulhern). 

Der bliver 65 – 80 nye børn på tværs af de fire nye internationale klasser, og der er 

ansat tre nye lærere. 

Skolens udviklingsgruppe har fokus på interkulturelle kompetencer. 

Pt. er der 45 børn skrevet op til sommerskolen. Skolen regner med at der kommer 90 – 

100 børn i ugerne 29 – 30 - 31. Tilmeldingsfristen er 15. maj. 

 

6) Orientering fra lærernes repræsentant (Ove Therkildsen). 

Diskussion om arbejdstid for lærerne er nu landet. 

IT kræver tålmodighed af lærerkollegiet, og skal løbende opgraderes. 

Lærerne arbejder på et oplæg til alternative (endnu bedre) skole-hjem samtaler. 

 

7) Orientering om SFO (Christina Maria Noer). 



 

 

Side 2  

 

SFO-leder Christina orienterede om de mange nye pædagogiske tiltag i SFO’en og om 

de nye værksteder, der bliver oprettet 1. august. Pga. det nye bi-lingual spor og 

oprettelsen af en ny lektiecafe bliver der ansat flere i SFO’en, så vi er klar til at møde 

de nye udfordringer og glæder med masser af voksne til at tage sig af børnene. 

 

8) Orientering om Forældrefond og Kulturforening (Anne Brandt Christensen/Torben 

Møller). 

Der har været møder med forældre og interesserede. Masser af gode ideer på 

kulturfronten. Behov for at få vedtægterne færdige.  

Carsten og Anne er sammen med fire lærere i kulturforeningens bestyrelse. Anne vil 

gerne have andre forældre med. 

Forældrefonden giver bl.a. mulighed for at man under særlige omstændigheder kan få 

midlertidigt nedsat skolepenge. Formålet med fonden skal formuleres, så det hænger 

sammen med skolens værdier. Nik (1.B), Mads (2.C), Anne Therese (5.A) og Anne 

(2.B) arbejder videre med forældrefonden. 

Nanette (4.B), Henriette (6.B) og Marie (0.B) arbejder videre med kulturfonden. 

  

9) Opsamling på Inspirationskatalog (Mads Skov-Hansen) 

Udkast til inspirationskatalog og en fælles regelsæt blev runddelt. 

Forslag til forbedringer: 

 Vilkår for leje af lokaler på skolen. 
 Forældreaften som en fædre aften evt. med børn. Kun kvindeaften er 

nævnt! 
 Forældrene skal være de gode eksempler som viser børnene, at man gerne 

vil hinanden. 
 Man kan tilbyde at passe hinandens børn. 
 Et af formålene er at give ideer til nogle meget enkle, ukomplicerede og 

økonomisk overkommelige arrangementer. Man behøver ikke ’leje en 
kamel og en klovn til at puste balloner’ for at holde en fin og dejlig 
fødselsdag.  

 Det skal stå i introduktionen, at inspirationskataloget er tænkt som en 
række forslag. 

 Der skal være noget både til de yngre og til de ældre elever. 
 For de yngre kan der være noget om fødselsdage, gaver, legepolitik og brug 

af sociale medier. 
Kataloget rettes til og rundsendes derefter til forældrerådet en sidste gang. Mads 

arbejder på layout af folderen.  

 

MØDEDATOER FOR NÆSTE SKOLEÅR: 

Onsdag 29. oktober 2014 kl. 17-19.  

Tirsdag 13. januar 2015 kl. 19-21.  

Tirsdag 14. april 2015 kl. 19-21. 


