Referat fra generalforsamling i Forældrekredsen ved Skt. Josef Skole

Afholdt den 29. oktober 2020, kl. 17.00 via Teammøde fra skolens lærerværelse
Referenter: Rikke Rauff Bune
Dagsorden (dele af den udsendte dagsorden var oversat til engelsk):
1) Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Simon Gjedde
2) Lovlig indkaldelse og varsling
3) Valg af referent – Bestyrelsen foreslår Rikke Rauff Bune
4) Bestyrelsens beretning v. formand Dorrit Kromann
5) Forelæggelse af regnskabet v. kasserer Kristian Sund
6) Orientering af tilsynet v. tilsynsførende Charles Dalton
7) Forslag til ændring af Vedtægter v. formand Dorrit Kromann
8) Valg
- valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.1,
- valg af bestyrelsesmedlem, jf. § 4, stk. 1.2,
- valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.3,
- valg af suppleanter, jf. § 4, stk. 1.4,
- valg af tilsynsførende,
- valg af revisorer og revisorsuppleant.
9) Indkomne forslag inden 20. august 2020
- Vedtægtsændringer som udsendes samlet senest 20. august 2020
- Skoleskak v. Carina Jo Sivager

Ad punkt 1 - Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Simon Gjedde
Formand Dorrit Kromann bød velkommen til generalforsamlingen. Grundet tilstedeværelse af flere
ikke-dansksprogede forældre tilbød formanden, at mødet foregår på dansk, men med løbende
opsummerende oversættelse til engelsk.
Igen i år har bestyrelsen foreslået formand for skolens bestyrelse Simon Gjedde som dirigent for
generalforsamlingen. Der var ingen indvendinger eller alternative forslag, så Simon Gjedde blev
enstemmigt valgt. Simon Gjedde takkede for valget.
Ad punkt 2 - Lovlig indkaldelse og varsling
Simon Gjedde konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved besked på Forældre
Intra den 18. august 2020.

Ad punkt 3 - Valg af referent – Bestyrelsen foreslår Rikke Rauff Bune
Rikke Rauff Bune blev valgt til referent.
Ad punkt 4 - Bestyrelsens beretning v. formand Dorrit Kromann
Dorrit Kromann startede beretningen med en gennemgang af foreningens formål i henhold til
vedtægterne.
Skolens organisering fra børnehave, SFO, dansk og international afdeling, samt skoleledelse og
bestyrelse blev gennemgået kort, og den strukturelle sammenhæng mellem Forældrekredsen og
skolen, herunder bestyrelserne blev også gennemgået (se hjemmeside for detaljer).
Dorrit Kromann berettede om arbejdet i Forældrekredsen det sidste år, og fortalte om de forskellige
aktiviteter, som Forældrekredsen har valgt at støtte i det forgangne regnskabsår.
Det kan blandt andet nævnes: Julebanko, elevkonkurrence med 100.000 i præmie, maleri til skolen,
som eleverne har været med til at male, brætspil til SFO, International event, digital world seminar og
Corona-webinar.
Der kom en stor opfordring til de fremmødte repræsentanter om at få liv i projekter, og få søgt om
tilskud hos Forældrekredsen, men også ved at deltage, dele informationen og komme med ideer til
nye aktiviteter.
Det er ligeledes Forældrekredsens opgave at vælge en tilsynsførende, der hvert år skal føre tilsyn
med Skt. Josefs Skole. Skolen har i en årrække benyttet Charles Dalton, der er rektor på Rygaard
Internationale Skole.
Der var spørgsmål til, hvortil eventulle ansøgninger sendes. Der blev henvist til Dorrit Kromanns mail
dorrit@kromanns.com samt til Forældrekredsens hjemmeside – https://sjsf.dk. Formandens
beretning blev taget til efterretning.

Ad punkt 5 - Forelæggelse af regnskabet v. kasserer Kristian Sund
Kristian gennemgik Forældrekredsens regnskab for perioden 01.09.2019 – 31.08.2020.
Dorrit Kromann supplerede med bemærkningen, at Forældrekredsen vil se på problemstillingen med
negative renter, idet vores bank Nordea har meddelt, at det indføres pr. 1.1.2021.
Der var spørgsmål til, om Skt. Josefs Børnehave også har adgang til at søge midler. Dorrit Kromann
forklarede, at alle skolens afdelinger kan søge.
Kristian gennemgik ligeledes de projekter, der er blevet støttet i regnskabsåret 19/20, og fortalte kort
om de tidligere projekter Forældrekredsen har doneret midler til som inspiration.
Der var spørgsmål til, om ansøgningerne skal omhandle hele skolen, klassen eller dele herefter. Dorrit
svarede, at alle – lærere, elever, forældre, børnehave osv. kan søge midler hos Forældrekredsen, så
længe formålet hører under Forældrekredsens formålsparagraf.
Der blev også spurgt ind til, om alle elever er blevet bekendt med konkurrencen om de 100.000kr
sidste år? Dorrit forklarede, at alle er informeret og at dette også blev understøttet af lærerne, som
har haft forskellige muligheder for at indgå.
Regnskabet bliver tilgængeligt på forældrekredens hjemmeside https://sjsf.dk
Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning via Teams.

Ad punkt 6 - Orientering af tilsynet v. tilsynsførende Charles Dalton
Der var sendt en link ud med en video af Charles Dalton, der i korte træk referer til hans rapport fra
hans tilsynsbesøg på Skt. Josefs Skole. Alle deltagere fik 5 minutter til at se video, og ingen deltagere
havde spørgsmål.

Ad punkt 7 - Forslag til ændring af vedtægter v. formand Dorrit Kromann
Forslag til vedtægter var sendt ud sammen med indbydelsen d. 18. august 2020.
Dorrit Kromann forklarede baggrunden for at ændre Forældrekredsens vedtægter, idet der ved
grundig gennemgang var uoverensstemmelser mellem skolens og Forældrekredsen vedtægter,
hvorfor Forældrekredsen har kigget alle paragraffer igennem.
Dorrit gennemgik de nye ændringer – overskrifterne nævnes her:
-

Dato for indkomne forslag ændres til senest 1 uge før Generalforsamlingen
Forældrekredsens tegnes af Formand og Kasserer
Nyt navn – Forældreforeningen ændres til Forældrekredsen grundet gebyrer i banker mm.

-

-

Fordelingen af medlemmer og suppleanter ændres, så det stemmer. Forældrekredsens
vedtægter ændres, så det matcher skolens vedtægter med 5 bestyrelsesmedlemmer og 3
suppleanter, der alle 3 deltager på alle møder i Forældrekredsen, men ikke har stemmeret.
Kun en revisor
Ændring af diverse små uoverensstemmelser og forældede formuleringer
Skolens vedtægter kommer før Forældrekredsens vedtægter
Ændringer af Forældreforeningens vedtægter skal godkendes af skolens bestyrelse
Hvis Forældrekredsen lukker skal midlerne gå tilbage til skolen

Simon spurgte til, om der var spørgsmål i forhold til de ændringer Forældrekredsen foreslår.
Dorrit præcisererede igen, hvorfor Forældrekredsen havde ændret fordelingen af medlemmer.
Samtlige ændringer blev godkendt ved håndsoprækning via Teams.

Ad punkt 8 - Valg
Valg til bestyrelse:
Dorrit Kromann blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidat til plads 1 – der også giver plads i
skolens bestyrelse (2-årig periode)
Jens Højberg blev valgt til bestyrelsen uden modkandidat til plads 3 – der også giver plads i skolens
bestyrelse (1-årig periode, da Kristian Sund træder ud før tid)
Joel blev valgt til bestyrelsen uden modkandidat til plads 4 – der også er suppleant til skolens
bestyrelse (2-årig periode)
Sarah Jørgensen blev valgt til bestyrelsen uden modkandidat til plads 5 - (2-årig periode)
Christian Duus-Lund blev valgt til suppleant til bestyrelsen uden modkandidat til plads 6 – (1-årig
periode)
Jeanette Løbner blev valgt til suppleant til bestyrelsen uden modkandidat til plads 7 – (1-årig periode)
Gabi Overgaard Øvlisen blev valgt til suppleant til bestyrelsen uden modkandidat til plads 8 – (1-årig
periode)
Alle suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøderne.
Valg af tilsynsførende:
Annelise Dahlbæk blev valgt som ny tilsynsførende – der var forud for Generalforsamlingen sendt
information ud om Annelises CV.

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Kristian Sund blev valgt som revisor for Forældrekredsen for en 2-årig periode
Linda Fauerholm blev valgt som revisorsuppleant for en 2-årig periode

Ad punkt 9 - Indkomne forslag inden 20. august 2020
Der var forud for Generalforsamlingen udsendt forslag om vedtægtsændringer i Forældrekredsen.
Vedtægtsændringerne blev gennemgået og godkendt under punkt 7.
Der var ligeledes modtaget et forslag om skoleskak til Forældrekredsen. Skoleleder Mads Ole Frost
Hansen forklarede, at Skoleskak.dk er noget som skolen kender fra tidligere, og skolen kigger på
muligheden blandt mange andre aktiviteter som talenter, STEM, Science klubber mm. Det er et godt
samarbejde på tværs af alle afdelinger.
Dorrit Kromann og Simon Gjedde foreslår, at vi giver forslaget om Skoleskak.dk videre skolen, således
at skolen kan tage forslaget med under prioriteringen af aktiviteter, som skolen har på tegnebrættet
og at Forældrekredsen tager det med når der foreligger en konkret ansøgning.
Dorrit bemærkede, at forslaget var et godt eksempel på en ide fra en forælder, som kan støttes af
forældrekredsen, når det er koordineret med skolens ressourcer, og efter at have udarbejdet en
endnu dybere bearbejdning ift. konkret økonomi, og hvordan projektet kunne afvikles.

Roskilde, den 29. september 2020

_________________________________

________________________________

Simon Gjedde, dirigent

Rikke Rauff Bune, referent

Kort Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde den 29. september 2020

Mads Ole Frost Hansen, der er skolens nye skoleleder, præsenterede sig selv og fortalte kort om
processen omkring hans ansættelsesproces og hans mål og visioner med skolens udvikling.

Af punkter blev følgende nævnt:
•

•
•

•
•
•
•

Covid-19 – Mads Ole Frost Hansen var kun lige sat ind som konstitueret leder i marts 2020,
førend han måtte lukke skolen ned. Det har været en lærerig og hård proces, som har påvirket
både ansatte, elever og forældre. Det har også være en lærerig proces og positiv proces på
mange måder, og arbejdet med at navigere i daglige med nye instrukser omkring CV-19
fortætter også i dette skoleår, hvor vi håber, at vi alle kan blive på skoen og modtage
undervisning. Mads og skolens øvrige ledelses sparrer med Danske Privatskoler, der hjælper i
arbejdet med at fortolke alle de instrukser, der kommer i forbindelse med regeringens
direktioner.
Viceskoleleder Dominic Michael Maher fortalte om ovenstående på engelsk.
Fusionen mellem børnehaven og skolen, der har været et mangeårigt ønske, er nu fuldendt,
og skolen og bestyrelsen ser frem til samarbejdet.
Der er stor fokus på én Skt. Josefs Skole, idet vi har mange afdelinger, således at der skabes
mere synergi. Der specielt fokus på indskolingen i forhold til børnehave, indskoling 0.- 3.
klasse og SFO, men også på forskellen mellem dansk og international afdeling.
Fokus på fastholdelse af skolens værdier og ånd, således at vores mange elever, der både er
her kort og er her en hel skolegang, har det med i rygsækken videre i livet.
Fokus på overgange mellem grundskole og gymnasier mm.
5-års plan på vedligehold på skolen, herunder bygninger samt varme-, udluftning og
ventilationssystemer.
Stor fokus på digitale platforme efter Covid-19, hvilke erfaringer har lærer, forældre mm. haft.

Der var spørgsmål til brobyggeriet mellem den danske og internationale afdeling. Mads Ole Frost
Hansen svarede, at der er stor fokus på at skabe fællesskaber, idet det altid har været tanken én
skole med en international afdeling.
Ligeledes spørgsmål til fokus på sprog/international. Mads Ole Frost Hansen forklarer, at der er stor
fokus på læsefærdighed i udskolingen. Mads Ole Frost Hansen forklarede, at der på hele skolen er
stor fokus på at styrke og udvikle elevernes læsekompetencer, fordi det er afgørende for deres videre
faglige progression og motivation i skole- og uddannelsessystemet. I den forbindelse har vi sat et
stort efteruddannelsesprojekt af dansklærerne i gang sidste år som fortsætter frem til 2021. Vi har
uddannet og ansat læsevejledere og danskvejledere alt sammen for at gøre os klogere på, hvordan vi
bedst styrker og udfordrer elevernes læsekompetencer og understøtter og afhjælper de elever, der
er udfordret og har læsevanskeligheder.
Mads Ole Frost Hansen forklarede ligeledes om omkring det fortsatte arbejdet med arkitekter og
kommune omkring lokalplan, hvor de trafikale forhold ved skolen fylder meget. Der var også
spørgsmål til planerne for nye lokaler til børnehaven. Mads Ole Frost Hansen forklarede, at der over

sommeren har været forbedringer i børnehavens lokaler og på legepladsen. Der er ikke taget nogle
beslutninger omkring nye byggerier.
Spørgsmål til om der var en update på A-level og IB i Roskilde. Viceskoleleder Dominic Michael
Maher forklarede, at der ikke er noget konkret nyt, men det er vores opfattelse, at der næste gang
ministeriet udbyder ansøgningsmuligheder vil blive ansøgt fra 2 af byens 3 gymnasier.

