
 

Forældrerådsmøde den 24. oktober 2019, kl. 17 – 19 

Deltagere: 

Niels Kleberg (2.b), Pernille Olesen (3.i), Pia Brandsnes (3.b), Elife Tireli (5.i), Sara Tiedemann (1.a), Mikkel 

Boje (7.i), Charlotte Larsen (9.i), Anne Grøntved (4.a), Michael Sheik (5.c), Julie Kuhn Saaby (3.a), Dorte 

Larsen (5.b), Laura Madsen (0.a), Iben Dangaard (7.a), Vivi Johansen (8.a og 5.a), Christina Bizzarro (9.b), 

Jeannette Knipschildt (3.i), Brain Kane (2.i), Louise Winther (7.c), Carine Bududu Heltberg (5.a og 9.a), 

Kasper Mikkelsen (4.b), Jane Jerlang (1.i), Henriette Lava Sand Rassmussen (0.b), Lene Hælum (4.a), Anders 

Rau Sembach (1.b), Elisabeth Wong (6.a), Miriam Østerfelt (6.a), Gitte Pagh (3.b og 5.b), Aucia Beck (0.a) 

Lee Tesone (7.b) 

Referent: Vivi Johansen (8.A. og 5.A.) 

Den stresscoach, der skulle have holdt oplæg, var blevet syg. Men der var fyldt program alligevel. 

Nyt fra Skolebestyrelsen 

Økonomi – skolen følger debatten omkring Regeringens Finanslovsudspil for 2020 – fordi forslaget om at 

sætte koblingsprocenten ned fra 76 til 71 pct. har betydning for skolens økonomi. 

Koblingsprocenten er statsstøtten til skolen. Koblingsprocenten er hvad en folkeskoleelev koster i 

gennemsnit i landsgennemsnit og skolen får så pt. 76 pct. af det beløb per elev. Resten er forældrebetaling. 

Regeringen foreslår i Finanslovsudspillet, at koblingsprocenten sættes ned til 71 pct. Statstilskuddet er 

meget afgørende for skolen.  

ISJ’s økonomiske udfordringer er nemlig samme udfordring som alle privatskoler mht. økonomien. Det er 

dyrt at drive skole i København – lærerlønninger, grundskyld, osv. er højere. Og offentlige skoler får dækket 

anlægsudgifter – det gør privatskoler ikke – de skal finde pengene til nyt byggeri i eget budget. 

ISJ vil helst undgå at sætte skolebetalingen op, hvis koblingsprocenten sættes ned. Fordi det vil være i strid 

med skolens sociale profil. Men det kan være nødvendigt i fremtiden at sætte skolepengene op, fordi der er 

meget behov for renovering af vinduer, faldstammer og el-installationer … og der er ønsker om at rive den 

lille gymnastiksal ned og lave en elevkantine, bedre idrætsfaciliteter, bedre naturfagslokaler og en science 

terrasse til forsøg. 

Der er ingen opsparing (god økonomi, men ingen opsparing). Det arbejdes på at skaffe fondsmidler – det 

kan dog være svært for en privatskole på Østerbro at skaffe fondsmidler til at bygge for det er ikke 

målgruppen for mange fonde. Det er nemmere måske at skaffe penge til den efterfølgende indretning. Den 

katolske kirke i Danmark har ingen penge. 

Det blev foreslået at gå til virksomheder, der gerne vil have en social profil. Her er der dog etiske 

overvejelser også om, hvilke virksomheder man arbejder sammen med. Materialet ligger klar, hvis der viser 

sig at være gode muligheder. Er en engelsktalende fond interesseret kan materialet sagtens oversættes. 



Det blev også foreslået at bede forældre om at bruge deres kontakter også til at finde mulige sponsorer og 

fonde. 

Peter Franklin vil gerne tage et kaffemøde med dem, der har gode ideer og gode kontakter. Fem forældre 

meldte sig til en arbejdsgruppe – en forælder meldte sig til at lave oversættelsen.   

Nyt fra Skolelederen 

1. Move It 

Peter Franklin fortalte om Move It. Det er en virkeliggørelse af skolens værdier. Grundlæggende oplevede 

alle medarbejdere på skolen, at der var masser af gode oplevelser. Skolen evaluerer altid bagefter – så man 

har overblik over, hvad der var godt, og hvad der var skidt til næste gang. 

Forslag fra forældrene: 

- Det vil give mindre kaos med afslutningen, hvis skolegården deles op til 1. klasseforældre, 2. 

klasseforældre osv. – det vil også give færre triste indskolingsbørn, der ikke kan finde deres 

forældre lige før løbet. 

- Flere frivillige til boderne så der er kortere køer (og endnu bedre indtjening). 

 

2. Aula – folkeskolernes nye forældreintra: 

Lige nu bliver ISJ på Skoleintra sammen med de øvrige frie grundskoler – og venter med at komme på Aula. 

Hvis Skoleintra bliver lukket på et tidspunkt, vil ISJ være nødt til at skifte til Aula – men ISJ venter så længe 

man kan. 

3. Folkekøkkenet på ISJ: 

Initiativet er taget sammen med Danmarks Unge Katolikker. Kører hver 14. dag. Der er spisning og en 

aftenbøn. Det kaldes ”Folkekøkken” og ikke ”Suppekøkken”, fordi det er for alle – ensomme, ældre osv. Pt. 

kommer der ca. 25 og spiser hver gang. Det bygges op stille og roligt. Konceptet findes i mange byer i 

Europa og er meget stort andre steder. Vigtigt er dog at skolen kun lægger rammer til - skolens økonomiske 

midler og ansatte må nemlig efter lovgivningen kun bruges på skole – ikke på andet end skole. 

 


