
Referat af forældrerådsmøde torsdag den 14. januar 2016 

 

Dagsorden: 

1) Valg af mødeleder  

Formand for forældrerådet Marie Louise Flach de Neergaard meldte sig som mødeleder. 

 

2) Navneopråb. Tjek/ret, så du står noteret rigtigt, også med tlf. nr.. 

Følgende klasser var repræsenteret:  

0b, 0i, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2i, 3a, 3b, 3c, 3i, 4c, 4i, 6a, 6b, 6/7i,7a, 9a, 9b. 

 

3) Godkendelse af referat + valg af ny referent.  

Referatet fra sidste forældrerådsmøde den 28. oktober blev godkendt (referatet er udsendt over 

forældreintra, men endnu ikke blevet lagt på hjemmesiden, hvilket vil blive rettet hurtigst muligt). 

Næstformand Anders Fajers meldte sig som referent. Anders understregede, at opgaven som 

referent går på tur, og da der alene er tale om beslutningsreferat, er opgaven ikke så slem. Hvis 

det viser sig ikke at være muligt at finde frivillige, vælger vi en model, hvor opgaven går på tur 

efter klasselisten.    

 

4) Nyt fra bestyrelsen (Peter Navarro). 

Køb af skolen: Alt er nu faldet på plads omkring købet af skolens ejendom, alle papirer er 

underskrevet og skødet er blevet tinglyst. Vi er således nu meget bedre økonomisk konsolideret 

end det tidligere har været tilfældet (vi har nu sikkerhed i ejendommen). 

Der er forskellige potentialer for at udvikle skolens fysiske rammer og bestyrelsen er nu gået i gang 

med at vurdere, hvilke muligheder der er. 

Administration på skolen: Torben stopper den 12. februar 2016 og Bente er også lige stoppet, 

hvilket har givet mulighed for at lave nogle administrative ændringer på skolen. Der er ansat en ny 

administrativ chef i stedet for Torben: Johnny R. Larsen. Han er uddannet Cand. Mag i religion og 

historie og har tidligere været direktør i Bibliotekarforbundet. 

Skolegårdsprojektet: Fabers Fond har givet tilsagn om støtte på 200.000 kr. til vores 

skolegårdsprojekt. Medfinansiering fra skolens side er stadig et krav hos rigtig mange fonde, men 

når der nu er én fond der har givet tilsagn skulle det blive lidt lettere at søge videre.  

Selve vinderprojektet for den nye skolegård, vil i den kommende tid blive promoveret kraftigt. 

Herunder vil projektet blive lagt på intranettet/hjemmesiden, så alle forældre kan se planerne. 



  

5) Nyt fra ledelsen (Peter Franklin) - herunder status for behovsportal og introduktion af 

Idékatalog og inspiration til fælles forældreaftale.  

I forbindelse med at Henriette har overtaget Bentes stilling, er der nu indført en praksis, hvor der 

ikke skal komme så mange børn på kontoret. I den forbindelse er der nu mulighed for, at børn som 

er ”lidt” kede af det, kan blive trøstet (og evt. få sat et plaster på) i forkontoret til musiklokalet.  

Morgensang: Lærerne står nu klar 5 min før i forbindelse med morgensang, så det bliver lettere at 

starte til den aftalte tid.   

Behovsportalen er desværre ikke klar, men vil blive vist på næste forældrerådsmøde til april. 

Idékataloget og forslag til forældreaftale, som ligger på intranettet, blev præsenteret. 

Peter blev spurgt, hvorvidt der er mulighed for at der kan komme flere lamper op i den første del 

af skolegården. Dette vil der blive kigget på. 

 

6) ISJ’s IT-målsætninger (spørgsmål fra Søren Francouise Laugée Bilde – 1A) 

Torben redegjorde for skolens IT-målsætninger og de generelle retningslinjer, der er sat fra 

ministeriets side samt hvordan det bliver omsat til aktiviteter på skolen.  

 Der pågår et internt arbejde på skolen om at opdatere disse IT-målsætningerne (”IT- og 

medieplanen”).  

 De sidste kobberledninger er ved at blive skiftet til fiberledninger, hvilket generelt vil 

forbedre internetdækningen på hele skolen.  

 Skolen har valgt både at understøtte Windows og Mac, hvilket giver mange udfordringer i 

undervisningen. 

 Der for ganske nyligt brugt omkring 1 mio. kr. på smartboards 

 Undervisere er løbende på kurser i IT. 

 Ifølge skolens tilsynsfører - som skolens forældreråd har valgt - bliver IT anvendt fuldt på 

linje med, hvordan det ser ud på andre skoler, og i forhold til de retningslinjer og 

målsætninger, der er meldt ud fra officielt hold.   

Peter foreslog at der bliver gjort mere ud af præsentationen af skolens IT-politik og praksis på 

indskolingsdagen for nye forældre. 

Søren spurgte til, hvorvidt skolen kunne påtage sig at ”klæde børnene på” noget tidligere i forhold 

til adfærd på sociale medier, internettet mv. Der blev stillet forslag til, at der kom en ekstern 

konsulent med ekspertise for sikker IT-adfærd (Børns Vilkår kunne være et bud på nogen, der 

kunne hjælpe). Peter tager forslaget videre med i arbejdet med at revidere IT- og medieplanen.  



 

7) Integration med I-klasserne (spørgsmål fra Søren Francouise Laugée Bilde – 1A)  og Nyt fra 

International afdeling (anmodning fra Greg Vendena – 3I) 

Peter redegjorde for integrationsforløbet for I-sporet (Thomas var på kursus i Cambridge-

systemet). Det er fortsat en grundlæggende intention, at ISJ er en dansk skole, hvor det 

internationale spor er integreret med det danske spor.  

Det internationale spor er fortsat i en indkøringsfase og i de kommende år kommer der flere I-

klasser, med den øgede oplevelse af integration dette vil medføre. Der pågår pt. et forløb fra 

skolens ledelse med at afdække, hvilke muligheder eller udfordringer der er, når man forlader ISJ 

med baggrund i Cambridge-systemet, med henblik på et videre forløb i gymnasium eller andet. 

Den umiddelbare konklusion er, at det ikke er et problem at skulle videre fra ISJ med en 

skoleuddannelse baseret på Cambridge  - tvært i mod. 

Den umiddelbare udfordring der har været ved at klasserne hedder noget uklart, som fx ”5i”, der i 

virkeligheden dækker over 6 og 7i er blevet løst for 5i’s vedkommende. Peter fortalte endvidere, 

at fra næste år bliver sådan, at 4i bliver til 6i og den nuværende 6/7i ophører med at blive samlæst 

og bliver delt i 7i og 8i.  

 

8) Forældredag den 21. april 2016  

Alle forældre anbefales til at påtage sig opgaven at ”undervise” klassens børn på denne dag, hvor 

alle skolens ansatte er på tur. Det er ikke forældrerepræsentantens ansvar, men det kan være 

nærliggende, at det er denne person og suppleanten, der påtager sig at igangsætte planlægningen 

i den pågældende klasse. 

 

9) Evt.  

Næste møde er onsdag den 6. april. 

Mødet vil have særlig fokus på indskolingen og SFO således, at de generelle problemstillinger tages først og 

herefter vil der tales om indskoling og SFO, så de repræsentanter, der ikke har interesse heri, kan forlade 

mødet.  


