
Referat af forældrerådsmøde på ISJ onsdag den 26. Oktober 2016 
 
 
 
1) Valg af mødeleder  
 
Formand for forældrerådet Marie Louise Flach de Neergaard meldte sig som mødeleder. 
 
Marie Louise opfordrede til at forældrerepræsentanter husker at melde sig til møderne, så 
vi ved hvor mange der skal dækkes op, og købes ind til. 
 
I forhold til tidligere udsendt dagsorden, er det oprindelige pkt. Nu flyttet frem så det bliver 
nyt pkt. 4. 
 
2) Navneopråb.  
 
27 forældrerepræsentanter var mødt op. 
 
Listen med forældrerepræsentanter blev sendt rundt, så forældre kunne sikre at 
oplysningerne er rigtige. 
 
3) Godkendelse af referat + valg af ny referent. 
  
Referatet fra sidste forældrerådsmøde blev godkendt. Anders Fajers meldte sig som ny 
referent. 
 
4) Tema diskussion om de sociale medier  
 
Peter Franklin og Charlotte Larsen (6.I) redegjorde for arbejdet med at opsætte rammer for 
social dannelse på digitale medier for eleverne på ISJ. Arbejdsgruppen med Peter 
Franklin, Sofie Duus, Hasse og tre forældrerepræsentanter har drøftet problemstillingen 
med adfærd på digitale medier og besluttet at input fra forældrekredsen var nødvendigt for 
at nå frem til en række rammerne som både elever, forældre, lærere og pædagoger kan 
spejle sig i. 
 
Hasse redegjorde derfor for, hvad der allerede bliver gjort på ISJ for at tage hånd om 
udfordringen. Blandt andet er UU timerne i indskolingen (dog ikke 0-klasserne) fra 
skoleåret 2016/2017 gjort til IT-timer (én ugentlig time). 
 
Der blev stillet spørgsmål til skolens mobiltelefon-politik. Mobiltelefoner må ikke bruges i 
indskolingen i skoletiden og i SFO-tiden (medmindre en lærer eller pædagog giver konkret 
lov til begrænset brug i forbindelse med undervisning). I mellemskolen og udskolingen er 
brugen defineret af den pågældende lærer. 
 
Der blev dannet en række diskussionsgrupper, hvor forældrerepræsentanter i 20 minutter 
drøftede: 



 
• Holdninger/værdier 
• Handlingspunkter  

 
…i forhold til en fælles politik/strategi for skolen. 
 
Charlotte samlede input fra grupperne sammen og sørger for at det vil blive benyttet i det 
videre arbejde i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil fremlægge det endelige arbejde på 
næste forældrerådsmøde i starten af 2017. 
 
5) Velkommen til nye medlemmer (Marie Louise Flach de Neergaard) 
 
Marie Louise bød velkommen til nye medlemmer i rådet og redegjorde for arbejdet i rådet 
og repræsentanternes rolle. 
 
Når referatet sendes rundt vedlægges vedtægterne for forældrerådet, samt et  
informationspapir om forældrerepræsentanternes rolle. Der kom forslag til at sidstnævnte 
bliver drøftet hvert år, når nye repræsentanter tilgår rådet – Der var enighed om at det var 
en god idé.   
 
6) Nyt fra bestyrelsen (Peter Navarro) 
 
Peter redegjorde for status for arbejdet i bestyrelsen, herunder: 

• ISJ ejer nu vores egen ejendom, hvorfor vi nu har nye og mere frie rammer for at 
ændre på de fysiske rammer, optage lån mv.  

• Skolen vil fremover (med tiden) være fuldt tresporet – der er brug for flere 
kvadratmeter. 

• Der udbygges derfor på øverste etage, ved inddragelse af Peter Franklins lejlighed 
og ombygning af andre kvadratmeter, som pt. ikke anvendes til undervisning. Dette 
giver to nye klasseværelser og to mødelokaler. 

• Der er stor søgning til skolen og meget få tomme pladser på alle klassetrin (hvilket 
styrker økonomien). 

 
7) Nyt fra ledelsen (Peter Franklin) 
 
Peter Franklin har i den seneste måned brugt rigtig meget tid på at redegøre for, hvad der 
er sker på skolen.  
 
Af nye ting kan nævnes, at udskolingen den 1. november tager til Pavemesse i Sverige i 
anledning af 500-året for reformationen. 
 
Det blev foreslået at planerne for skolegården bliver kommunikeret lidt mere bredt ud – 
både i forældrerådet og mere generelt. 
 
Derudover blev der efterspurgt et bredere udvalg af produkter med ISJ-logo (overskuddet 
af salg herfra går til finansiering af skolegården). 



 
8) Nyt fra medarbejderne 
 
Ove (som har været her i mange år): Der foregår rigtig mange positive ting på skolen i 
disse år. Lærerne glæder sig til at få udvidet lærerværelset. Emnet omkring social 
dannelse på digitale medier fylder rigtigt meget for lærerkredsen. 
 
Derudover kom Ove med en bøn: Ikke flere løbehjul med ind på skolen!!!!! – det er på flere 
måder vældig uhensigtsmæssigt. 
 
8) Evt. 
 
Der blev spurgt ind til om der kan gøres mere for at sikre trafikforholdene foran skolen. Der 
er blevet gjort meget, men det er trægt og med lang sagsbehandlingstid at kommunikere 
med Københavns Kommune. 
 
 


