
Referat fra Skt. Josefs Skoles 
forældrerepræsentantskabs møde den 23. oktober 2007 

 
 
 
En repræsentant fra forældreforeningens bestyrelse bød velkommen til mødet, som jo er 
det første i repræsentantskabet og derfor en start på noget nyt på Skt. Josefs Skole. 
 
Herefter var der en fællessang. 
 
Efter sangen tog skolens leder Torsten over med en gennemgang af skolens tilstand her, 
nu og i fremtiden: 
 
Der er ansat en vi administrativ leder på skolen pr. 1. december. 
 
Der er pt. 45 lærere ansat på skolen og når man spørger dem, hvorfor de er lærere på Skt. 
Josefs Skole, svarer mange 

• det gode sammenhold kollegialt, med ledelsen og med forældrene 
• den faglige stolthed 

• der er plads/frihed til egne ideer 

• børnene 
 
Indsatsområder i skoleåret 2007/2008 

• kollegial sparring /supervision 

• faglig opkvalificering 

• evaluering 

• etiske regler omkring brug af intranet 
 
Herefter gav Torsten sine bud på næste skoleårs indsatsområder, som endnu ikke er 
vedtaget. Hans forslag omhandlede især emner vedr. trivsel og kommunikation. 
 
Torsten fortalte, at det er planen at få fornyet af skolens hjemmeside.  
 
Der var et ønske fra nogle forældre om, at man satte fokus på det stille barn. 
 
Herefter gik skolelederen over til at orientere om det kommende byggeri. 
Der er pt. sendt tegninger til teknisk forvaltning, og man afventer svar derfra. Hvis alt går 
som skolen håber, bliver den gamle svømmehal revet ned i den kommende sommerferie, 
og byggeriet kan så påbegyndes middelbart herefter. 
Planen er, at den nye bygning bl.a. skal indeholde et nyt mediatek/bibliotek, nyt 
specialundervisningslokale, kantine/festsal/mødelokale, nyt pedelværksted og et lille 
skolekøkken. En del af skolens meget små klasselokaler vil samtidig blive udvidet. 
Herefter var der tid til at se på tegningerne over det planlagte nybyggeri. 
 
Efter en kort pause tog viceskoleleder Birgit over med et punkt om skolens kostpolitik. 
Vi  arbejdede i grupper ud fra udleverede spørgsmål om emnet. 



Vi diskuterede vores holdninger til skolemad, og hvordan det eventuelt kunne fungere på 
vores skole.  
 
Sidste punkt var forventninger til forældrerepræsentantskabet, punktet blev styret af 
Pernille fra forældreforeningens bestyrelse. Hun startede med et kort oplæg, hvorefter hun 
ønskede repræsentanternes input. 
 

• der blev udtrykt ønske om, at dagsordenen blev udsendt min. 14 dage før mødet 
• ønske om at begge møder i forældrerepræsentantskabet planlægges ved 

skoleårets start. 

• Forældre på 7. årgang ville gerne have været bedre orienteret om de nye regler 
vedr. udgangstilladelse for 7. klasserne 

• det har været et godt møde med mange nyttige informationer 

• der blev udtrykt ønske om, at forældreforeningens arbejde var mere synligt 
• der var forslag om ændringer af vedtægterne i forbindelse med stemmeret ved 

forældreforeningens generalforsamling 

• der udsendes referat fra alle møder i repræsentantskabet 
 
 
Efter disse input understregede Torsten, at vores samarbejde må bygge på gensidig tillid. 
Repræsentanterne sidder i repræsentantskabet, som en del af et repræsentativt 
demokrati, og deltager i kraft af deres egne holdninger og som klassens valgte 
repræsentant.  
 
Pernille sluttede med, at sige tak for et godt møde og på gensyn 
 
Næste møde: tirsdag den 29. april 2008 
 
Spørgsmål der rundsendes i klasserne: 
 

1. Hvis Skt. Josefs Skole kunne tilbyde en skolemadsordning, der f.eks. fungerer efter 
samme princip som mælkeordningen, ville I så være interesserede i at købe mad til 
jeres barn på skolen? Prisen vil være ca. 20 kr. for en varm ret og 15-18 kr. for en 
sandwich. 

 
 
 
  


