
Referat af repræsentanskabsmøde Skt. Josefs Skole,
den 22. november 2010

Formanden for Forældreforeningens bestyrelse Henrik Sarfelt og Skoleleder
Thorsten Dyngby bød velkommen til 14 forældrerepræsentanter.

Dagsorden var som følger
 ”Kaffegrums og krystalkugler ”– orientering om status og fremtidige

udfordringer på Skt. Josef Skole. Herunder bl.a. høring om skolens brug af
bærbare pc´ere og sundhed, kost og bevægelse

v/ Thorsten Dyngby.

 International skole på Skt. Josef Skole v/ Anja Roland

 Orientering om skolens alkoholtiltag

Ad. Kaffegrums og krystalkugler v/Thorsten
Thorsten gav en status på de nye tiltag på skolen. Der er nu 3 10. klasser,
herunder en Europaklasse med en intenational profil , temadage på 6. årgang hver
torsdag, elevcoach til 10. klasses eleverne, lektiecafe og organiseret leg i parken
og hallen.

Thorsten fortalte om skolens indsatsområder, som er læringsmiljøet og IT i
undervisningen.

1. Læringsmiljøet; er valgt igen som indsatsområde, men nu med fokus på
sundhed, bevægelse og kost, SJS modellen og skolens udseende (oprydning incl.
Smiley ordning der er foreslået af elevrådet).

2. IT i undervisningen; Thorsten redegjorde for staus. Skolen har fået nyt trådløst
netværk , ekstern leverandør til support, og obligatorisk bærbare på 10. klassetrin.
Der blev åbnet for kommentarer i forhold til overvejelse om obligatorisk brug af
bærbare pc´ere på øvrige klassetrin, og kommentarerne var overvejende positive.
Der var forslag om en evt. IT politik herunder håndtering af brugen af de sociale
netværk, tyverisikring, og plan for anvendelse af pc i undervisningen.
Thorsten gjorde opmærksom på, at han ikke var tilhænger af forbud for brug af de
sociale netværk, men at de skal håndteres på anden vis. Der er kontakt til
leverandør af pc´ere, der vil kunne levere pc´ere og support, også med et tilbud
om leasing/leje til elever, der ikke selv kan anskaffe sig pc.
Der var også positive ytringer til evt. at gøre pc obligatorisk helt ned i 0. kl.
Torsten gjorde i øvrigt opmærksom på, at antallet af Smartboards fortsat
udbygges.

Herefter orienterede Thorsten kort om det internationale arbejde bl.a. Comenius
samarbejdet for 7. klasse eleverne og byggeriet. Den nye bygning kommer til at
indeholde, køkkenfacilliteter, mødesal/kantine,faglokaler og grupperum. Derudover
er der flere bygninger på skolen, der skal renoveres, herunder skal taget på Sankt
Josef huset udskiftes, og der er plan om et nyt indgangsparti til skolen.



I øvrigt bliver det pt. overvejet om de Nationale tests skal anvendes på skolen,
herunder om de passer ind i skolens evalueringsstrategi.

Dernæst var der en orientering om økonomien. Byggerierne har krævet grundig
gennemgang af skolens økonomi i flere omgange. Der vil fremover være en
markant beskæring af det offentlige tilskud, og SFO tilskuddet bortfalder med et
slag pr. 1. januar 2011. Skolepengene blive sat op med et mindre beløb, og der vil
fremover blive krævet betaling for den 7. måned i SFO´en. Se skolens
hjemmeside for informationer herom. Der er mulighed for en øget udlejning af
skolens faciliteter, som kan være en god forretning for skolen. Kun fordi
økonomien på skolen er god, kan skolen klare de nævnte økonomiske
udfordringer, samtidig med to store byggerier.

Til slut blev det oplyst, at der på 8. klassetrin skal være en mundtlig prøve, og hvis
det er muligt så to prøver.

Ad. International Skole på Skt. Josef Skole?
Igen ved dette forældrerepræsentantskab havde vi fornøjelsen af at møde en
engageret lærer fortælle om et af de tiltag, der gør det spændende at have
tilknytning til skolen. Anja Roland fortalte om, hvorfor der var et behov for en
international skole med tilknytning til Skt. Josef Skole. Roskilde ligger centralt på
Sjælland og er dermed oplagt geografisk. Overvejelserne går på at oprette en
skole med alle klassetrin, incl. SFO, native speakers som undervisere, hvor der vil
blive læst efter Cambridge Curriculum. De to store udfordringer bliver skolens
beliggenhed, hvor det er et stort ønske at finde lokaler i nærheden af Skt. Josef
Skole, og økonomien. Forældrerepræsentanterne var meget positive overfor
ideen, dog var der flere bemærkninger omkring økonomien.

Ad. Orientering om skolens alkoholtiltag
Skolens ledelse orienterede kort om de tiltag der er i forhold til forebyggelse af
unges brug af alkohol.
Det blev foreslået, at forældrene allerede i 5. klasse vil blive orienteret om alkohol.
Eleverne får foredrag i 6. klasse, hvor der også blandt klassens forældre indgås
aftaler omkring forbrug af alkohol. Der var på mødet stemning for ideen om at
flytte orienteringen om alkohol til forældrene ned i 5. klasse.
I 7. klasse får eleverne en orientering om euforiserende stoffer.

Det sidste punkt blev afsluttet og Henrik takkede for mange gode input og
kommentarer inden han for sidste gang afsluttede punktet.

Forældreforeningens bestyrelse vil bruge lejligheden til også at takke skolens
ledelse og Anja Roland for sammen med forældrene at gøre mødet interessant og
givtigt.


