Referat fra Forældrerepræsentantskabs møde den 7. juni 2011.

Skoleleder Torsten Dyngby og Formanden for Forældreforeningens bestyrelse Henrik Sarfelt bød
velkommen.
Der var mødt 14 forældrerepræsentanter op til mødet.
Henrik Sarfelt præsenterede en oversigt over skolens organer, Forældreforeningens nye logo, orienterede
kort om skolens to store byggerier til samlet 25-30 mio. kr. og om de forældrestyrede dage i oktober 2011.
Der var 3 punkter på mødets dagsorden.
Første punkt var orientering om arbejdet med den internationale skole.
Her orienterede Projektleder Line Lorentzen om arbejdet. Det er ikke besluttet endeligt at starte en
international skole op, men skolens bestyrelse har afsat midler til at afdække vilkår og potentiale for en
international skole i Roskilde, hvilket arbejde Line nu er i gang med.
Såfremt den internationale skole på Skt. Josef bliver en realitet, vil det være Cambridge University
Examinations programmet, der skal læses efter. Eksamen her svarer til en 9. klasses eksamen. Cambridge
tilbyder bl.a. også den gymnasiale del, der dog ikke er en del af planerne for Skt. Josef Skole. For at få lov til
at læse efter Cambridge programmet stilles der krav til skolens faciliteter som fx bibliotek, hal, fysiklokaler
med engelske mærkater på alt mv.
Der arbejdes på at skaffe egnede lokaler i nærheden af Skt. Josef skole.
Der er flere indikationer på, at der er flere interessenter til en international skole i Roskilde. Der udover er
der tilknyttet et Advisory Board til projektet, hvor der sidder repræsentanter fra nogle af de store
virksomheder i nærheden, som via deres udenlandske medarbejdere kunne være potentielle kunder til en
international skole, og som evt. også kunne være potentielle sponsorer. Der er modtaget 200.000 kr. fra
Region Sjælland til undersøgelse af behovet for en international skole.
Bestyrelsen og skolens ledelse prioriterer, at Skt. Josef skoles nuværende gode økonomiske forhold ikke
påvirkes af økonomiske udfordringer på en eventuel international skole.

Andet punkt på dagsorden var byggeriet.
Her blev der fremlagt en plan for hvor de forskellige klasser skulle placeres i næste skoleår. Alle ønsker kan
ikke imødekommes, og der er hensyn til handicap mv. der skal inddrages i klassernes placeringer. Det er
prioriteret at årgangene placeres sammen. Med de nye bygninger bliver de naturvidenskabelige fag
opprioriteret, og skolen får en foredragssal/kantine.
Der arbejdes på et tilbud om skabe med nøgler til elever fra 7. kl. og op.
Der arbejdes stadig på adgangsforholdene på skolen, idet det er planen at adskille gående og kørende.
Tredje punkt på dagsorden var forældre styret skole.
Dette projekt løber af stablen den 6. og 7. oktober 2011, og planlægges i forbindelse med at skolens lærere
og tilknyttede funktioner skal på studietur til Rom.
Planen er at lade forældre eller andre familiemedlemmer undervise i egen eller anden klasse i et emne,
som de er optaget af, med det formål at give elever to anderledes skoledage med input fra alternative
undervisere. Dagene planlægges med klasselæreren og evt. forældrerådene i hver enkelt klasse. Der vil
komme nærmere besked. Overvej allerede nu om der er emner, som kunne være interessante at
viderebringe informationer om til elever. Ekskursion kan også være en mulighed, og der kan bydes ind med
aktiviteter/emner af kortere eller længere undervisningstid.

