Bestyrelsesmøde
i forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole

Dato:
Sted:
Tilstede:

30. maj 2012, kl. 19.30
Hos Rikke Bay Johansen
Henrik Sarfeldt, Rikke Bay Johansen, Pernille Siegumfeldt,
Michael Hartvig og Lene Vase Olesen
Torben Stevold, Tine Bjørn og Helle Groth Christensen
Lene
Onsdag d. 29. august, kl. 19.30-21.30

Afbud:
Referent:
Næste møde:

Emne

Referat

1. Godkendelse af
referat

Referat fra møde d. 5. januar godkendt uden
bemærkninger

2. Orientering fra
skolens bestyrelse

Rikke og Henrik orienterede

3. Økonomi

Beholdning pr. 30. maj 2012 ca. 160.000 kr

Kommentarer

Udgifter
Store legedag: 8.500 kr.
Vindmølleprojekt: 30.000 kr. overført til
fysikundervisning
Borde/bænke/fodboldmål: 21.134,69 kr
Udflugt for skolepatruljen til Hansaland: 4000 kr.
Ibsens regning vedr. julebelysning betales
4. Ansøgninger

Ansøgning til SFO´s sommerfest på 3400 kr –
bevilget. Regning sendes til Pernille

5. Website - update

Henrik overdrager ansvaret for websiden til Michael.

Michael og
Henrik finder ud
af overdragelse

6. Aktiviteter

1. Store legedag med Gerlev legepark afviklet d. 11.
maj. 40 voksne og 40 børn var tilmeldt via intra – mest
børn fra indskolingen – få fra mellemtrinnet. Ca 50 var
mødt op. Man kunne købe pølsehorn, pizzastykker,
sandwich, sodavand, juice og frugt – 5 kr. pr. stk.

Regning på
pølsehorn, pizza
od sodavand
mangler – Lene
følger op

Der var enighed om, at arrangementet var en succes,
og at vi gerne vil gentage det til næste år. Hvis vi
bestiller i år, får vi 10 % rabat. Ønsker flere deltagere
fra de større årgange.
2. Foredragsaften til efteråret. Arbejdsgruppen er
nedsat med Rikke, Helle og Tine. Forslag om Jesper
Juul, Bente Klarlund eller Chris McDonald.

Arbejdsgruppen
arbejder videre.
Rikke kontakter
Jesper Juul

Som trækplaster til generalforsamlingen d. 25.
september, besluttede vi at forsøge at få fat i en af de
foreslåede foredragsholdere som indledning – og
således foredragsaften og generalforsamling sammen.
7.
International afdeling starter efter sommerferien. 14 er
Forældreforeningen tilmeldt, 2 lærer ansat, skemaer og lokaler på plads.
og den internationale
afdeling
Forældre til børn i den internationale skole er også en Henrik
del af forældreforeningen. Derfor foreslåes det,
undersøger pris
for oversættelse
• at oversætte Forældreforeningens vedtægter til af vedtægter, som
sendes rundt på
engelsk
mail.
• at vi skriver en kort information om
forældreforeningen på engelsk til hjemmesiden
Michael laver et
og til omdeling
udkast til en
• at vi af repræsentantskabsmødernes referater
information om
fremover laver en summery på engelsk
Forældreforening

8. Generel drøftelse
af brug af vore
økonomiske midler

Der var enighed om, at de penge vi har bevilget har
været til projekter/opgaver, der har været til glæde og
gavn for eleverne og skolen.

9. Næste mødedato – Onsdag d. 29. august kl. 19.30- 21.30 – OBS vi fik
og sted
ikke aftalt sted.

Vi fik ikke aftalt
sted

10. Evt.

Rikke laver
udkast til et skriv
til ledelsen

Vi har fået henvendelser fra forældre vedr.
indgangsforholdene gennem parken og
toiletforholdene på skolen.
Indgangsforholdene:
Indgangen/lågen er meget smal. Rampen ud til parken
er svær at komme op og ned ad med cykel. Om
vinterne er der meget mørkt. Der foreslåes mere lys
ved lågen og langs hegnet ud til parken.
Toiletforholdene:
Flere børn holder sig, fordi de synes toiletterne er
ulækre – eller bange for at låsen går i baglås. Som en

start kunne man sætte automatiske sæbedispensere og
vandhaner op – evt. udvalgte steder. Måske håndsprit –
hvad siger sundhedsplejersken? Større skraldespande
til papirservietter

