
Referat af forældrerådsmøde den 25. oktober 2018 

 

Peter lagde ud med at sige at et vindue faldt ned i gården pga. blæsevejret. Ingen kom til skade, 

men mange har spurgt. Peter fortalte at vinduerne nu vil blive gennemgået, så det ikke sker igen 

(det er åbenbart sket en gang før). Det er lidt svært fordi eleverne også selv kan åbne vinduerne. 

 

1) Valg af mødeleder  

Anders Fajers (fungerende formand) meldte sig som mødeleder 

2) Navneopråb 

Medlemslisten gik rundt til afkrydsning og kontrol af kontaktoplysninger. Deltagere, afbud og ikke 

fremmødte var følgende: 

Deltagere: 

0.a – Sara  

0.b – Asger og Malene 

1.a – Anne 

1.b – Kristina 

2.a – Julie og Petronela 

2. b – Pia (Gitte afbud) 

2.i – Vibeke Schrøder 

3.a – Lene 

3.b – Kasper 

3.i – Katja 

4.a – Vivi 

4.b – Dorte 

4.c – Anders 

4.i – Hanne 



5.a – Kathrine og Elisabeth 

5.b – Marie 

5.c – Sara 

6.a – Iben 

6.b – Jan og Lee 

6.c – Anders 

6.i – Gregory 

7.a – Kåre og Vivi 

7.c – Anne og Elif 

7.i – Jane 

8.a – Helle 

8.b – Christina 

8.i – Afbud 

9.a – Anders og Jesper 

9.b – Henrik og Ann 

9.i Ole 

Ikke fremmødt: 

0.i 

1.i 

5.i 

7.b 

3) Godkendelse af referat + valg af ny referent 

Referatet fra sidste møde blev godkendt og Vivi Johansen blev valgt til referent. 

NYT PUNKT (Flyttet fra dagsordenens punkt 6): Orientering om Takt og tone – kampagnen 



To elever var inviteret med til mødet (Therese og Conrad) for at orientere. Kampagnen startede i 

mandags – den handler meget om sprog – hvordan man taler til hinanden – og hvordan man 

bruger skolens ressourcer, fx genbrug af papir, passe på skolens lokaler. Conrad og Therese var en 

tur rundt i de små klasser før det hele gik i gang for at høre, hvad de synes, der skal gøres noget 

ved – og de små synes, at de store taler hårdt. Derfor indsatsen for det pæne sprog. 

To projekter er sat i gang: 

- Der har været en kahoot for de større klasser (spørgsmål kommer på storskærmen, alle svarer på 

spørgsmålene fra deres mobiltelefoner og man ser straks svarfordelingen). Der var lige et problem 

med at nogle elever inviterede ude-fra-kommende til at deltage, så der pludselig bliver flere svar 

end der var elever til stede. De elever vil blive udelukket fra at vinde. Præmien er god: 2 fritimer 

og en bowlingtur i de fritimer. 

- Spørgeskemaer for de mindre klasser om takt for tone. Spørgeskemaet er også sendt ud til 

forældrene, så man kan tale om det hjemme. Peter oplyste, at for lærerne er det en god anledning 

til at tale med klasserne om god opførsel. Også her er en præmie på to fritimer og en udflugt. 

- Og derudover vil der fx sat skilte op fx med ”tak fordi du rydder skraldet op, selv om det ikke er 

dit”, etc. 

- Andre idéer fra Forældrerådet er meget velkomne. 

Spørgsmål og svar på mødet: 

- Bliver venskabsklasser mellem store og små klasser genoplivet? Rikke Malmberg oplyste, at ja – 

den tradition er ved at blive genoplivet. 

- Skal takt-og-tone kampagnen erstatte andre programmer? Rikke Malmberg: Nej – der er fortsat 

digital dannelse på skolen. 

4) Velkommen til nye medlemmer (Anders Peo Fajers) 

Nye forældre blev budt velkommen og Forældrerådets rolle blev kort beskrevet. Peter Franklin 

huskede på, at der også på hjemmesiden er en beskrivelse af forældrerepræsentantens rolle. Der 

er som udgangspunkt 3 møder om året af cirka 2 timers varighed og regler for indkaldelsesvarsel 

og at der skal tages referat af beslutninger. Forældrerådet har fx iværksat takt og tone projektet, 

digital dannelse projektet og gensidige forventninger skole og hjem-folderen.  

Spørgsmål – svar på mødet: 

- Må man tage forældrebekymringer fra enkelte forældre i klassen med til forældrerådsmødet? 

Peter Franklin: det er en konkret vurdering. Peter Navarro: Tag eventuelt punktet op med 

skolebestyrelsesformanden (Peter Navarro mht. om punktet er oplagt for Forældrerådsmødet). 



- Kommer der formøder for i-sporet – eller en anden form for i-spors møder igen? Peter Franklin: I-

sporet er en integreret del af skolen, så der bliver ikke holdt separate forældrerådsmøder. Før har 

man holdt et formøde før forældrerådsmødet, hvor i-spors repræsentanter, der kun talte engelsk, 

lige fik en briefing først. Det gled lidt ud, fordi det ikke virkede nødvendigt. Men idéer / ønsker er 

velkomne. 

5) Nyt fra bestyrelsen (Peter Navarro) 

Det store tema nu er konsolidering – lidt ro på. Der er ikke byggeprojekter i 2018. 

Der var for første gang en i-klasse, der skulle op til folkeskolens afgangseksamen. Det gik rigtig 

godt. 

Der ligger store udgifter i at få skolen i god stand også fremover. Vinduerne er ikke det værste (de 

bliver selvfølgelig sikret) – men også faldstammer mv. har brug for istandsættelse. Rambøll har 

gennemgået skolen og der er en lang vedligeholdelsesliste. Det samme gælder opdatering af 

skolens pædagogiske faciliteter. Nu prøver skolen at søge fonde. ISJ kan dog ikke matche de 

faciliteter, som Københavns Kommune investerer i kommunens folkeskoler, for at være 

konkurrencedygtige. 

Pumpestationen (den klub, som 4.-6. klasserne typisk rykker over til som fritidsordning) har 

ændret politik og tager nu eleverne ind allerede fra slut 3. klasse – i maj. Det giver lidt bedre plads 

i ISJ SFO’en fra maj og frem og derfor forventer skolen at nye elever, der skal starte efter 

sommerferien i 0. klasse – de vil kunne starte i SFO maj fremover. 

Spørgsmål og svar på mødet: 

- Hvad er planerne for antal elever i klasserne? Peter Navarro: 0.klassene starter 27 fordi det 

er erfaringen, at nogle stopper igen. Målet er 24 i 3. klasse og det plejer at passe, når 27. 

starter i 0. klasse. I i-sporet er antallet af elever 24 i 0. klasse, 23 i 1. klasse og 22 i 2. klasse. 

6) Nyt fra ledelsen (Peter Franklin) 

 Idébank for aktiviteter til forældredag 

Peter Franklin huskede på at forældrene underviser klasserne den 7. januar – der skal være 

2 forældre per klasse. Skolen er i gang med at udvikle en idébog til forældrene. 

 

 Retningslinjer og gode råd i forbindelse med sociale/trivselsgrupper i klasserne 

Peter Franklin oplyste, at der i nogle klasser er opstået uautoriserede titler – fx 

”kontaktgruppe”, ”forældrefestgruppe” mv. Og det kunne måske tages op på næste møde 

for at få afklare, hvad der er af titler og om nogle skal bredes ud. 

 

 I øvrigt 



Administrationschefen er stoppet efter 3 år. I stedet er Torben Møller blevet hentet ind til 

at hjælpe med at holde skolen flydende administrationsmæssigt – så at sige – frem til 

sommeren næste år. Rikke Malmberg bliver konstitueret skoleleder mens Peter Franklin er 

væk. Peter Franklin har fået orlov i 4 måneder i foråret, da han skal til Rom og studere 

filosofi. 

 

Spørgsmål – svar på mødet: 

 

- Der blev spurgt til madleverandøren – kan man sende ønsker. Peter Franklin: Den 

nuværende leverandør er valgt, fordi det er den mindst ringe. Men det er erfaringen, at 

leverandøren er lydhør overfor ønsker. Så hvis man har ønsker til mad-leveringsløsningen, 

er det bedst at kontakte leverandøren. 

7) Orientering om den nyligt gennemførte UndervisningsMiljøVurdering (UMV) på ISJ 

(viceskoleleder Rikke Malmberg) 

Vurderingen skal laves hvert 3. år. Den blev lavet af fokusgrupper blandt børnene i stedet for 

individuelle vurderinger (for at sikre, at man overholdt persondataforordningen). Vi kan være 

stolte af vores børn, de er meget velovervejede i deres besvarelser. Hele undersøgelsen ligger på 

skolens hjemmeside. Man kan læse UMV-rapporten på skolens hjemmeside (forsiden i nyheden 

”UMV – Sådan!”)  

8) Nyt fra lærerne 

Lærerne nyder, at der ikke er byggeprojekter i år – men nyder også de nye faciliteter. 

Skolen er vokset – elevtallet og lærertallet. De nye lærere er faldet godt til. 

Der er gennemført fagdage for alle klasser nu. 14-15 dage per år. Fungerer rigtig godt. 

Husk at rose din lærer!  

Bilingual teahers har været på kursus.   

Spørgsmål – svar på mødet: 

- Der blev spurgt til større interaktion mellem i-klasserne og de danske klasser, så de danske 

klasser også får styrket deres engelsk. Peter Franklin: det er helt klart målet. Og de store klasser 

har meget interaktion. 

- Der var et ønske om, at fagdagene meldes ud i bedre tid. Peter Franklin: Det er noteret og det er 

også intentionen. 

9) Valg af forældrerådsformand og evt. suppleant 



Anders Fajers var ikke villig til at genopstille.  

Lee Tesone (mor til Marcus i 6B) meldte sig og blev valgt. Anders Fajers bliver som næstformand 

for at støtte. 

10) Evt. 

Spørgsmål – svar på mødet: 

Har skolen en politik mht. børn i klassen, der har gået i en klasse længe, der får en diagnose 

(aspergers, autisme, adhd etc.) og som holder op på skolen af samme grund. Nogle forældre har 

nemlig oplevet, at et barn pludselig holdt op i en klasse af den grund – uden forudgående advarsel. 

Peter Franklin: ISJ er en skole for mange – det er ikke en eliteskole (og det meldes i øvrigt også ud 

til alle forældre, der har andre forventninger). ISJ arbejder med størst mulig åbenhed blandt 

forældrene i en klasse, hvor der er et barn, der har det svært – med de involveredes samtykke 

selvfølgelig. ISJ vil gerne hjælpe med forløb for børn, der har det svært. Det er dog sket, at et barn 

fortsat mistrives – og barnet har brug for noget andet end at gå på ISJ. ISJ er ikke det rigtige tilbud. 

Det kan tælles på en hånd, at det er sket. 

Peter Franklin kan dog ikke komme ind på konkrete tilfælde. 

Der blev takket for et godt møde med flot fremmøde – Alle blev opfordret til at blive til det 

efterfølgende valg til skolebestyrelsen. 

 

 

 

  


