
Referat fra generalforsamling i Forældrekredsen ved Skt. Josefs Skole

Afholdt den 29. september 2021, kl. 17.00 på Skt. Josefs Skole i Fællessalen

Referent: Rikke Rauff Bune 

Dagsorden (dele af den udsendte dagsorden var oversat til engelsk):

1)  Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Morten Pedersen, der er tidligere formand i Forældrekredsen

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 Joel Vest 

6)  Orientering af tilsynet v/ tilsynsførende Annelise Dahlbæk 

7)   Valg 

-  valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.1,  

-  valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.3, 

-  valg af suppleanter, jf. § 4, stk. 1.4, 

-  valg af tilsynsførende,  

8)  Indkomne forslag inden 22. september 2021
- Ekstern revisor forslag v/ kasserer Joel Vest

 9) Eventuelt
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Ad punkt 1 - Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Morten Pedersen

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.

Bestyrelsen har foreslået tidligere formand for skolens forældrekreds Morten Pedersen som dirigent 
for generalforsamlingen. Der var ingen indvendinger eller alternative forslag, så Morten Pedersen 
blev enstemmigt valgt. Morten Pedersen takkede for valget.

Ad punkt 2 - Lovlig indkaldelse og varsling

Dirigent Morten Pedersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved besked på 
ForældreIntra den 30. August 2021.

Morten forslår, at vi ændrer rækkefølgen af punkter, og tager derfor punkt 8 – forslag til valg af 
ekstern revisor før punkt 7.

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 på engelsk. 

Ligeledes rundede Dorrit følgende på engelsk under bestyrelsens beretning:

- Forældrekredsens opgaver i løbet af året, herunder hvor vigtigt det er, at Forældrekredsen 
leverer dedikerede medlemmer til skolens bestyrelse.

- Skolens struktur omkring eleverne, forældre og Forældrekredsens sammensætning
- Hvad har Forældreforeningen støttet af projekter det sidste år.
- Reklamér for det kommende julebanko den 25. november 2021, 17.00 i den store sal.
- Tanker omkring de kommende ideer og projekter, som Forældrekredsen har i støbeskeen, fx 

førstehjælp på skolen, fokus på trivsel, arbejde med fondsansøgninger, bl.a. til ny lækker 
legeplads og en ny runde af elevkonkurrence.

Agnes Sund spurgte ind til, hvorledes man kan søge efter midler. Dorrit forklarer, at der ligger en 
formular på Forældrekredsens hjemmesiden – link https://sktjosef.dk/forldreforeningen

Der blev ligeledes spurgt ind til, om der er en hjertestarter på skolen. Skoleleder Mads fortæller, at 
der er hele 2 på skolen, en i Fællessalen og en ude foran skolen ved parkeringspladsen, der også kan 
benyttes af områdets beboere.

Agnes Sund spurgte til vores tanker omkring fondsansøgninger, og Dorrit Kromann forklarede, at 
skolens ledelse, bestyrelse og vores serviceteam drømmer om at få penge til at gennemtænke 
skolens udearealer og lave kreative og sjove legearealer. Vi i Forældrekredsen mener, at det er noget 
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vi kunne hjælpe skoleledelsen med, så ikke det går ind over skolens budgetter, idet der også er store 
poster til vedligeholdelsesarbejdet på skolen.

Jesper Kaare Andersen spurgte ind til, om det skolens regnskab eller Forældrekredsens regnskab, der 
ønskes ekstern revisor til. Dorrit svarede, at det er Forældrekredsens regnskab, og at vi tager det 
under punkt 8 (der besluttes før punkt 7!).

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

Ad punkt 5 - Forelæggelse af regnskabet v/ kasserer Joel Vest

Joel gennemgik Forældrekredsens regnskab for perioden 01.09.2020 – 31.08.2021. 

Joel fortæller, at Forældrekredsen siden sidste år har skiftet bank grundet stor frustration over 
urimelig forhøjede gebyrer, samt en bøvlet tilgang til processen, når der kommer ny kasserer og nye 
medlemmer i kredsen.

Regnskabet bliver tilgængeligt på Forældrekredens hjemmeside https://sjsf.dk 

Regnskabet blev godkendt.

Ad punkt 6 - Orientering af tilsynet v/ tilsynsførende Annelise Dahlbæk

Annelise fortalte kort om, hvem hun er, og hvad hendes opgave er i forhold til tilsyn på Skt. Josefs 
Skole. Den endelig tilsynsrapport ligger i en dansk version her; 
https://sktjosef.dk/tilsynet?rq=tilsynsrapport.  Dorrit oversatte til engelsk undervejs.

Dels skal Annelise undersøge, om vores skole lever op til at kunne måle sig med Folkeskolen. Det 
omhandler blandt andet, om vores elever uddannes og er kompetente til at uddanne sig videre i det 
danske uddannelsessystem. Så skal hun ligeledes holde opsyn med, om vi underviser vores elever i 
demokratisk dannelse.

Der tjekkes også, om der er synlighed i forhold til hjemmeside, årsplaner mm.

Annelise besøger klasserum, interviewer lærere og elever og deltager i møder med lærere og ledelse 
for at afmystificere sin rolle, skabe tryghed for og give feedback til lærerne. Der er et stort 
samarbejde mellem Annelise og lærerne på Skt. Josefs Skole.

Det anbefales at læse den fine rapport og vurdering på skolens hjemmeside.

Det overvejes ligeledes, om et resumé af tilsynsrapporten fremover skal oversættes til engelsk.

Ad punkt 8 - Indkomne forslag inden 22. september 2021

Kasserer Joel Vest præsenterer Forældrekredsens forslag om, at Forældrekredsen benytter sig af en 
ekstern revisor, og har modtaget et tilbud fra det revisionsfirma, som Skt. Josefs Skole også benytter. 
Tilbuddet lyder på kr. 5.000 for revidering af Forældrekredsens bilag.

Ønsket fra Forældrekredsen går på, at der er 100 % gennemsigtighed med den store pulje af penge 
som Forældrekredsen på nuværende tidspunkt har i kassen, og som vi forvalter. Skoleleder Mads 
tilføjer ligeledes, at der bliver mere og mere fokus og skærpelser på økonomien på danske privat- og 
friskoler, hvorfor det er en god investering.
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Der var forskellige holdninger for og imod at betale kr. 5.000 for et revideret regnskab hos BDO.

Dorrit Kromann tilføjede, at forslaget ikke er en vedtægtsændring, men et forslag der kan tages op 
igen næste år, hvis formålet ændrer sig.

Dirigent Morten Pedersen spurgte generalforsamlingen, om der ønskede skriftlig afstemning. Ingen 
ønskede skriftlig afstemning, så der stemtes ved håndsoprækning

Alle ved generalforsamlingen stemte for forslaget, og det blev dermed vedtaget, at BDO reviderer 
Forældrekredsens regnskab.

Ad punkt 7 - Valg

Valg til Forældrekredsens bestyrelse:

Dirigent Morten Pedersen fortæller kort omkring pladserne, der er til valg i Forældreforeningen.

Skolens bestyrelsen er sammensat af 7 medlemmer:

3 pladser der er udpeges af den romersk-katolske biskop i København
1 plads udpeges af menighedsrådet i vores katolske menighed ved Skt. Laurentii Kirke, Roskilde
3 pladser kommer fra Forældrekredsens bestyrelse

Dirigent Morten Pedersen havde forud for valget spurgt, om nogen i generalforsamlingen ønskede 
skriftlig afstemning. Det var ikke et ønske.

Til valg i Forældrekredsen er:

Plads nr. 1 – Bestyrelse i Forældrekreds, og giver også adgang til skolens bestyrelse.
Da Dorrit Kromann fremover er udpeget til skolens bestyrelse af den romersk-katolske biskop, træder 
Dorrit således ud af Forældrekredsen. Da der er 1 år tilbage af Dorrits valgperiode, er denne 1-årige 
plads ledig. Christian Duus-Lund ønskede som den eneste at stille op til den 1-årige periode i 
Forældrekredsen og skolebestyrelsen. 
Christian blev stemt ind uden modkandidat til en 1-årig periode (2021-2022).

Plads nr. 2 – Bestyrelse i Forældrekreds, og giver også adgang til skolens bestyrelse. 
Rikke Rauff Bune ønskede at genopstille til en ny 2-årig periode. 
Rikke Rauff Bune blev stemt ind uden modkandidat til en 2-årig periode (2021-2023).

Plads nr. 3 – Bestyrelse i Forældrekreds, og giver også adgang til skolens bestyrelse.
Jens Højberg ønskede at genopstille til en ny 2-årig periode. 
Jens Højberg blev stemt ind uden modkandidat til en 2-årige periode (2021-2022).

Plads nr. 4 – Bestyrelse i Forældrekreds, og suppleant til skolens bestyrelse.
Kasserer Joel Vest har denne plads, og er først til valg i 2022.

Plads nr. 5 – Bestyrelse til Forældrekredsen
Sarah der har denne plads ønsker at udtræde før tid. 
Jeanette Løbner vil gerne stille op til pladsen i bestyrelsen for en 1-årige periode (2021). 
Jeanettes stemtes enstemmigt ind.
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Plads nr. 6 – Suppleant til Forældrekredsen.
Gabi Overgaard Øvlisen vil gerne stille op til pladsen som suppleant for en 1-årig periode (2021).
Gabi stemtes enstemmigt ind.

Plads nr. 7 – Suppleant til Forældrekredsen. 
Sanja Aagaard vil gerne stille op til pladsen som suppleant for en 1-årige periode (2021). 
Sanja stemtes enstemmigt ind.

Plads nr. 8 – Suppleant til Forældrekredsen.
Marianne Husted vil gerne stille op til pladsen som suppleant for en 1-årig periode (2021).
Marianne stemtes enstemmigt ind.

Alle suppleanter er meget velkomne til at deltage på alle bestyrelsesmøderne i Forældrekredsen.

Valg af tilsynsførende: 

Forældrekredsen vil gerne anbefale, at Annelise Dahlbæk genvælges som tilsynsførende det 
kommende år. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at Annelise Dahlbæk genvælges til tilsyn 
det kommende år.

Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Posten som ekstern revisor er med generalforsamlingens beslutning om, at regnskabet overgår til 
revidering hos ekstern revisor udgået, jf. under punkt 8. 

Linda Fauerholm er valgt som revisorsuppleant for en 2-årig periode, og er dermed ikke på valg 
(2020-2022).

Ad punkt 9 – Eventuelt

Agnes Sund har et ønske om, at ledelsen præsenterer sig selv. Hanne, Rikke, Kevin og Mads 
præsenterede kort sig selv, men vil uddybe deres roller under Forældrerepræsentantskabsmødet, der 
er planlagt efter generalforsamlingen.

Roskilde, den 29. september 2021 

_________________________________ ________________________________

Morten Pedersen, dirigent Rikke Rauff Bune, referent
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Kort Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde den 29. september 2021

Skoleledelsens Power Point vedhæftes som link til dette referat!

1) Kevin Goggins/Head of International præsenterede de overordnede indsatsområder for den 
internationale afdeling, og fortalte kort om den fremgang skolens internationale afdeling har 
haft siden 2012, og hvilke indsatsområder de arbejder med for børnene, der kommer med 
mange forskellige baggrunde og sprog.

2) Mads Frost Hansen/Skoleleder orienterede om skolens drømme, visioner og udfordringer – 
især under nedlukningen under COVID-19. Ligeledes fortaltes om politiske udfordringer i 
fremtiden og arbejdet i skolens nye ledelse.
Mads Frost Hansen fortalte, hvorledes vi fremadrettet vil forankre skolens vision og 
pejlemærker, som ledelse og skolebestyrelse har vedtaget før sommerferien 2021. 

3) Rikke Gjerlev/Viceskoleleder for 0-6. klasse, SFO og Børnehaven. 
Rikke fortalte om indskolingens indsatsområder, hvor der er fokus på leg og læring, og 
hvordan lærere og pædagoger har stort fokus på samarbejdet mellem børnehaven, SFO’en og 
skolen, så børnene føler tryghed, og har lyst til at være på Skt. Josefs Skole.

4) Hanne Legaard/Viceskoleleder for 7. - 10. klasse.
Hanne fortalte kort om skolens værdigrundlag og henviste i øvrigt til skolens hjemmeside. 
Ligeledes fortalte Hanne om skolens fokus på det kommende kommunalvalg, hvor eleverne 
inddrages og lærer om de demokratiske processer.

Ledelsen har lavet en fin Power Point, som kan findes på skolens hjemmeside sammen med 
referatet af repræsentantskabsmødet.

Der var til slut spørgsmål til ledelsen omkring fokus på idræts-skills, nu hvor skolen har stor 
fokus på science, sprog-skills, 21-learning skills og business-skills. Hanne kunne fortælle, at der 
var stor fokus på idræt, og der netop er ansat 2 nye idrætslærere til skolen, som vil bringe ny 
energi med sig til skolen.
Jesper Andersen spurgte ind til skolens efterhånden nedslidte legeplads, som ikke helt lever 
op til alt det andet gode, skolen har at byde på. Skoleleder Mads Frost Hansen svarede, at det 
har stor fokus i skolens ledelse og bestyrelse, men at andre mere presserende 
vedligeholdelsesopgaver kom først.
Linda Fauerholm spurgte ind til betragtninger, som hendes to børn udtrykker omkring den 
internationale og danske afdeling – at det ligesom er 2 spor uden kontakt.
Skoleleder Mads svarede, at dét er der stor fokus på, og at der allerede i SFO-regi er mange 
internationale børn, flere end tidligere, hvorfor der i SFO’en er godt samarbejde og leg 
mellem børnene, og så er der meget interaktion i skolegården på daglig basis.
Rikke Rauff Bune fra Forældekredsen tilføjede ligeledes, at der i Forældrekredsen i flere år har 
været stor fokus på at sikre arrangementer, der går på tværs af begge afdelinger, så børnene 
ser hinanden og integreres i skoletiden via projekter, som Forældrekredsen har givet støtte til, 
fx International Fair i den Internationale afdeling. Desværre har COVID-19 sat lidt en stopper 
for denne indsats, men det er fortsat et fokus – også fra Forældrekredsens side.

Repræsentantskabsmødet sluttede ca. kl. 20.00.

Referent, Rikke Rauff Bune
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8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGAjCCBOqgAwIBAgIEXebFpjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMDExMjIxODQ0
MjVaFw0yMzExMjIxOTE0MjVaMHgxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE+MBcGA1UEAwwQUmlra2UgUmF1ZmYgQnVuZTAjBgNVBAUTHFBJ
RDo5MjA4LTIwMDItMi02ODA3MDc1MDg5NzIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB
AQCDwGwcxtJh+EtOSbS1V1dZj54pAh+8i19vZ/POB2VyKBykHS1/DcHsaxWz8CAp/FUqzW0IMRMF
Udt4iTb4zqLTbTNfzkqBsBxqA5doCWTstIMCd1MdN0LfHEqhDzJvrBFDmycRl/JSfoP9eHt5rAoc
srIspJ/hiJJbu5F5X+nox8q9vTOeceuxYCNprNm2IYE1KjEA6658IBNPOH9wXRv+qp95ofGTHPBS
kOH9b4C6BD+foyrVSp1ECyLNxO/jFt+NJ9ERoC24IuH/crlnzJosb/7uOaLmTQ1iA/Mp+7KHZpCi
Fl+bpNRDpa3aCqwO2YLXh+2f8TgULMGwptNMsP8VAgMBAAGjggLKMIICxjAOBgNVHQ8BAf8EBAMC
A/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDQudHJ1c3Qy
NDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEB
AQUwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB
7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0
aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50
ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4
IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25l
bGxlIHBhcnRlci4wgZcGA1UdHwSBjzCBjDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwNC50cnVzdDI0
MDguY29tL2ljYTA0LmNybDBaoFigVqRUMFIxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0
MDgxHTAbBgNVBAMMFFRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElWMRAwDgYDVQQDDAdDUkwxNjE2MB8GA1Ud
IwQYMBaAFFy7dWIWMpmqNqC4mvtvpwxf8ArVMB0GA1UdDgQWBBRJhLnj1U6WoVaVigyp0mEWWXAx
UjAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA6l9gOLeLR6xAEF5ymn0MprboRtnRiSvc9
Ea4ILbVRLh0lJCLvN7fZUbJ3IV/flTondUCPfy87NNCqYjGoOpJzmmoF44wA5iAs55NMJ46C534w
ev9rI+nqQHk1DJDX2EUhoKx5JyRRIvPjl3SJHKz55Ep7A+p9YZNnpiHtFpRCoDfKof6eBA3cAhKA
c9efn+Cb9tlqU1R4gfsDhU4CkwEmcUuHfDmVOYsD4rqD/MltVzQV5b93FHyIWnsztg5Hzv0/IEuO
kWTTCD31Jlb2PJKt0euNinuNLXaIAhCGCfaVz5l5K/lcxBD9AdWj87y1QuGnQYZW0orji0oP6cOd
7WgS


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGh0bWw+DQoNCjxoZWFkPg0KICAgIDxzdHlsZSB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyI+DQogICAgICAgIC5jb250ZW50LXNpZ25hdHVyZSB7DQogICAgICAgICAgICBmb250OiAxNHB4IENhbGlicmksIEFyaWFsLCBIZWx2ZXRpY2E7DQogICAgICAgICAgICBwYWRkaW5nLWxlZnQ6NXB4Ow0KICAgICAgICB9DQoNCiAgICAgICAgLmNvbnRlbnQtc2lnbmF0dXJlIHAgew0KICAgICAgICAgICAgbWFyZ2luOiAwcHg7DQogICAgICAgIH0NCg0KICAgICAgICAuY29udGVudC1oZWFkZXIgew0KICAgICAgICAgICAgZm9udDogYm9sZCAxNnB4IENhbGlicmksIEFyaWFsLCBIZWx2ZXRpY2E7DQogICAgICAgIH0NCg0KICAgICAgICAuc2lnbmVkLWRvY3VtZW50cyB7DQogICAgICAgICAgICBtYXJnaW4tdG9wOiAxN3B4Ow0KICAgICAgICAgICAgZm9udDogMTJweCBDYWxpYnJpLCBBcmlhbCwgSGVsdmV0aWNhOw0KICAgICAgICB9DQoNCiAgICAgICAgLnNpZ25lZC1kb2N1bWVudHMgLnJvdy1oZWFkZXIgew0KICAgICAgICAgICAgcGFkZGluZy1sZWZ0OiAwcHg7DQogICAgICAgICAgICBmb250OiBib2xkIDE0cHggQ2FsaWJyaSwgQXJpYWwsIEhlbHZldGljYTsNCiAgICAgICAgfQ0KDQogICAgICAgIC5zaWduZWQtZG9jdW1lbnRzIC5jb250ZW50LWhlYWRlcnsNCiAgICAgICAgICAgIHBhZGRpbmctbGVmdDo1cHg7DQogICAgICAgIH0NCg0KICAgICAgICB0YWJsZSB7DQogICAgICAgICAgICBtYXJnaW4tdG9wOiA1cHg7DQogICAgICAgICAgICBib3JkZXItY29sbGFwc2U6IGNvbGxhcHNlOw0KICAgICAgICAgICAgYm9yZGVyLXNwYWNpbmc6IDA7DQogICAgICAgICAgICBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZjJmMmYyOw0KICAgICAgICB9DQoNCiAgICAgICAgdGFibGUgdGQgew0KICAgICAgICAgICAgcGFkZGluZzogMCA1cHg7DQogICAgICAgIH0NCg0KICAgICAgICB0YWJsZSB0ZC5zaW1wbGUgew0KICAgICAgICAgICAgY29sb3I6ICNhNmE2YTY7DQogICAgICAgIH0NCg0KICAgICAgICB0YWJsZSB0ZC5zcGFjZSB7DQogICAgICAgICAgICBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiB3aGl0ZTsNCiAgICAgICAgICAgIGhlaWdodDogM3B4Ow0KICAgICAgICB9DQogICAgPC9zdHlsZT4NCjwvaGVhZD4NCg0KPGJvZHk+DQogICAgPGRpdiBjbGFzcz0iY29udGVudCI+DQogICAgICAgIDxkaXYgY2xhc3M9ImNvbnRlbnQtc2lnbmF0dXJlIj4NCiAgICAgICAgICAgIDxkaXYgY2xhc3M9ImNvbnRlbnQtaGVhZGVyIj5VbmRlcnNrcmlmdCBvZyBzYW10eWtrZTwvZGl2Pg0KICAgICAgICAgICAgPHA+DQogICAgICAgICAgICAgICAgTWVkIG1pbiB1bmRlcnNrcmlmdCwgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGRva3VtZW50ZXIgaSBkZW5uZSBrdXZlcnQsDQogICAgICAgICAgICA8L3A+DQogICAgICAgICAgICA8cD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICBodmVyIGlkZW50aWZpY2VyZXQgbWVkIGRldHMgZG9rdW1lbnRuw7hnbGUgb2cga3J5cHRvZ3JhZmlza2UgdsOmcmRpLg0KICAgICAgICAgICAgPC9wPg0KICAgICAgICA8L2Rpdj4NCiAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmVkLWRvY3VtZW50cyI+DQogICAgICAgICAgICA8ZGl2IGNsYXNzPSJjb250ZW50LWhlYWRlciI+VW5kZXJza3Jldm5lIGRva3VtZW50ZXI8L2Rpdj4NCiAgICAgICAgICAgIDx0YWJsZSBjZWxsc3BhY2luZz0iMCIgY2VsbHBhZGRpbmc9IjAiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dHIgY2xhc3M9InJvdy1oZWFkZXIiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFJlZmVyYXQgR2VuZXJhbGZvcnNhbWxpbmcgb2cgRm9yw6ZsZHJlcmVwcmVzZW50YW50c23DuGRlIDI5LiBTZXAuIDIwMjEgLSBnb2RrZW5kdCBuZW0taWQNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBjbGFzcz0ic2ltcGxlIj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBEb2t1bWVudG7DuGdsZTogYzJiMmMyNzAtZTRkNy05ZDE1LWQ2YzktYmYyN2EwMjk4MGQ2DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgY2xhc3M9InNpbXBsZSI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgS3J5cHRvZ3JhZmlzayBTSEEyNTY6DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgY2xhc3M9InNpbXBsZSI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgOTI4MUExMkVBMjQ3QUE0ODI4ODUyQkMzMkE4MTgyNDY0MEY2NkM2MTM0QzU3RTgwRTM4QTExNjZEQ0UyQjBERQ0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIGNsYXNzPSJzcGFjZSI+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgIDwvdGFibGU+DQogICAgICAgIDwvZGl2Pg0KICAgIDwvZGl2Pg0KPC9ib2R5Pg0KDQo8L2h0bWw+
  RequestIssuer SW50cmFOb3Rl
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKGlQaG9uZTsgQ1BVIGlQaG9uZSBPUyAxNF83XzEgbGlrZSBNYWMgT1MgWCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBWZXJzaW9uLzE0LjEuMiBNb2JpbGUvMTVFMTQ4IFNhZmFyaS82MDQuMQ==
  challenge 6908840311312398834
  TimeStamp MjAyMS0xMC0xMSAwOToxNDowOCswMDAw
  identityAssuranceLevel 2






Certificate of Completion - Morten Kåre Pedersen


Morten Kåre Pedersen (CPR validated)


IP Number: 87.48.169.126
Envelope ID: a98a6410-9a46-28a0-796e-d957bae6eef5
Signer PID: 9208-2002-2-681106714211
Signed: 2021-10-11 10:07 (UTC)
Security level: CPR


Platform: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 
(KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-10-11 09:09 (UTC)
Envelope was opened 2021-10-11 10:04 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-10-11 10:06 (UTC)
Envelope was signed 2021-10-11 10:07 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-10-11 10:06 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den digitale underskrift du vælger at underskrive med, vil blive den digitale repræsentation af
din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk bindende
kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde din digitale underskrift, ligesom det vil


indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder navn, email, IP nummer og en
log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne information vil være tilgængelig for
dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.






  
 
 
 
 
 
 uZJSnxml9Ndc1Om1liYgL2M0ch3BNbHHtcyfWjz+Pxg=


 
QcUTkKSq1wBpL7DjX62kawV/vw+0LnOdYx4xKZvfZj4y6q9Q0CiWT/HIp0W8E5G3corccLCPVXqd
yJ+97XWeben80i87fJXjN+mphi0P4SypMNCi2IYoH/peWXG21J61Hv0jNbXSx5Cx/WtEEwZe1Vc0
SRMiGjDw2ODB9RTqWlaQwsA07RwZv2UhtaCYjvhUDugfEu1CW89+3EHr/K+1dCYKcCokem2antfr
5NHjRPXgOIqqbNqINgOkB7OykpmyO3qJdaajUIEJ6cUQe+/dsO+AdvTpNFEFBm3wNuviDYjTFQac
H+SDVznUXl0Z7L7CjtEEnhLF2ttcganlAzvEuw==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGCTCCBPGgAwIBAgIEWkUiVzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwNTI0MTYy
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Referat fra generalforsamling i Forældrekredsen ved Skt. Josefs Skole


Afholdt den 29. september 2021, kl. 17.00 på Skt. Josefs Skole i Fællessalen


Referent: Rikke Rauff Bune 


Dagsorden (dele af den udsendte dagsorden var oversat til engelsk):


1)  Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Morten Pedersen, der er tidligere formand i Forældrekredsen


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 Joel Vest 


6)  Orientering af tilsynet v/ tilsynsførende Annelise Dahlbæk 


7)   Valg 


-  valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.1,  


-  valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.3, 


-  valg af suppleanter, jf. § 4, stk. 1.4, 


-  valg af tilsynsførende,  


8)  Indkomne forslag inden 22. september 2021
- Ekstern revisor forslag v/ kasserer Joel Vest


 9) Eventuelt
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Ad punkt 1 - Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Morten Pedersen


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.


Bestyrelsen har foreslået tidligere formand for skolens forældrekreds Morten Pedersen som dirigent 
for generalforsamlingen. Der var ingen indvendinger eller alternative forslag, så Morten Pedersen 
blev enstemmigt valgt. Morten Pedersen takkede for valget.


Ad punkt 2 - Lovlig indkaldelse og varsling


Dirigent Morten Pedersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved besked på 
ForældreIntra den 30. August 2021.


Morten forslår, at vi ændrer rækkefølgen af punkter, og tager derfor punkt 8 – forslag til valg af 
ekstern revisor før punkt 7.


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 på engelsk. 


Ligeledes rundede Dorrit følgende på engelsk under bestyrelsens beretning:


- Forældrekredsens opgaver i løbet af året, herunder hvor vigtigt det er, at Forældrekredsen 
leverer dedikerede medlemmer til skolens bestyrelse.


- Skolens struktur omkring eleverne, forældre og Forældrekredsens sammensætning
- Hvad har Forældreforeningen støttet af projekter det sidste år.
- Reklamér for det kommende julebanko den 25. november 2021, 17.00 i den store sal.
- Tanker omkring de kommende ideer og projekter, som Forældrekredsen har i støbeskeen, fx 


førstehjælp på skolen, fokus på trivsel, arbejde med fondsansøgninger, bl.a. til ny lækker 
legeplads og en ny runde af elevkonkurrence.


Agnes Sund spurgte ind til, hvorledes man kan søge efter midler. Dorrit forklarer, at der ligger en 
formular på Forældrekredsens hjemmesiden – link https://sktjosef.dk/forldreforeningen


Der blev ligeledes spurgt ind til, om der er en hjertestarter på skolen. Skoleleder Mads fortæller, at 
der er hele 2 på skolen, en i Fællessalen og en ude foran skolen ved parkeringspladsen, der også kan 
benyttes af områdets beboere.


Agnes Sund spurgte til vores tanker omkring fondsansøgninger, og Dorrit Kromann forklarede, at 
skolens ledelse, bestyrelse og vores serviceteam drømmer om at få penge til at gennemtænke 
skolens udearealer og lave kreative og sjove legearealer. Vi i Forældrekredsen mener, at det er noget 
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vi kunne hjælpe skoleledelsen med, så ikke det går ind over skolens budgetter, idet der også er store 
poster til vedligeholdelsesarbejdet på skolen.


Jesper Kaare Andersen spurgte ind til, om det skolens regnskab eller Forældrekredsens regnskab, der 
ønskes ekstern revisor til. Dorrit svarede, at det er Forældrekredsens regnskab, og at vi tager det 
under punkt 8 (der besluttes før punkt 7!).


Formandens beretning blev taget til efterretning. 


Ad punkt 5 - Forelæggelse af regnskabet v/ kasserer Joel Vest


Joel gennemgik Forældrekredsens regnskab for perioden 01.09.2020 – 31.08.2021. 


Joel fortæller, at Forældrekredsen siden sidste år har skiftet bank grundet stor frustration over 
urimelig forhøjede gebyrer, samt en bøvlet tilgang til processen, når der kommer ny kasserer og nye 
medlemmer i kredsen.


Regnskabet bliver tilgængeligt på Forældrekredens hjemmeside https://sjsf.dk 


Regnskabet blev godkendt.


Ad punkt 6 - Orientering af tilsynet v/ tilsynsførende Annelise Dahlbæk


Annelise fortalte kort om, hvem hun er, og hvad hendes opgave er i forhold til tilsyn på Skt. Josefs 
Skole. Den endelig tilsynsrapport ligger i en dansk version her; 
https://sktjosef.dk/tilsynet?rq=tilsynsrapport.  Dorrit oversatte til engelsk undervejs.


Dels skal Annelise undersøge, om vores skole lever op til at kunne måle sig med Folkeskolen. Det 
omhandler blandt andet, om vores elever uddannes og er kompetente til at uddanne sig videre i det 
danske uddannelsessystem. Så skal hun ligeledes holde opsyn med, om vi underviser vores elever i 
demokratisk dannelse.


Der tjekkes også, om der er synlighed i forhold til hjemmeside, årsplaner mm.


Annelise besøger klasserum, interviewer lærere og elever og deltager i møder med lærere og ledelse 
for at afmystificere sin rolle, skabe tryghed for og give feedback til lærerne. Der er et stort 
samarbejde mellem Annelise og lærerne på Skt. Josefs Skole.


Det anbefales at læse den fine rapport og vurdering på skolens hjemmeside.


Det overvejes ligeledes, om et resumé af tilsynsrapporten fremover skal oversættes til engelsk.


Ad punkt 8 - Indkomne forslag inden 22. september 2021


Kasserer Joel Vest præsenterer Forældrekredsens forslag om, at Forældrekredsen benytter sig af en 
ekstern revisor, og har modtaget et tilbud fra det revisionsfirma, som Skt. Josefs Skole også benytter. 
Tilbuddet lyder på kr. 5.000 for revidering af Forældrekredsens bilag.


Ønsket fra Forældrekredsen går på, at der er 100 % gennemsigtighed med den store pulje af penge 
som Forældrekredsen på nuværende tidspunkt har i kassen, og som vi forvalter. Skoleleder Mads 
tilføjer ligeledes, at der bliver mere og mere fokus og skærpelser på økonomien på danske privat- og 
friskoler, hvorfor det er en god investering.
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Der var forskellige holdninger for og imod at betale kr. 5.000 for et revideret regnskab hos BDO.


Dorrit Kromann tilføjede, at forslaget ikke er en vedtægtsændring, men et forslag der kan tages op 
igen næste år, hvis formålet ændrer sig.


Dirigent Morten Pedersen spurgte generalforsamlingen, om der ønskede skriftlig afstemning. Ingen 
ønskede skriftlig afstemning, så der stemtes ved håndsoprækning


Alle ved generalforsamlingen stemte for forslaget, og det blev dermed vedtaget, at BDO reviderer 
Forældrekredsens regnskab.


Ad punkt 7 - Valg


Valg til Forældrekredsens bestyrelse:


Dirigent Morten Pedersen fortæller kort omkring pladserne, der er til valg i Forældreforeningen.


Skolens bestyrelsen er sammensat af 7 medlemmer:


3 pladser der er udpeges af den romersk-katolske biskop i København
1 plads udpeges af menighedsrådet i vores katolske menighed ved Skt. Laurentii Kirke, Roskilde
3 pladser kommer fra Forældrekredsens bestyrelse


Dirigent Morten Pedersen havde forud for valget spurgt, om nogen i generalforsamlingen ønskede 
skriftlig afstemning. Det var ikke et ønske.


Til valg i Forældrekredsen er:


Plads nr. 1 – Bestyrelse i Forældrekreds, og giver også adgang til skolens bestyrelse.
Da Dorrit Kromann fremover er udpeget til skolens bestyrelse af den romersk-katolske biskop, træder 
Dorrit således ud af Forældrekredsen. Da der er 1 år tilbage af Dorrits valgperiode, er denne 1-årige 
plads ledig. Christian Duus-Lund ønskede som den eneste at stille op til den 1-årige periode i 
Forældrekredsen og skolebestyrelsen. 
Christian blev stemt ind uden modkandidat til en 1-årig periode (2021-2022).


Plads nr. 2 – Bestyrelse i Forældrekreds, og giver også adgang til skolens bestyrelse. 
Rikke Rauff Bune ønskede at genopstille til en ny 2-årig periode. 
Rikke Rauff Bune blev stemt ind uden modkandidat til en 2-årig periode (2021-2023).


Plads nr. 3 – Bestyrelse i Forældrekreds, og giver også adgang til skolens bestyrelse.
Jens Højberg ønskede at genopstille til en ny 2-årig periode. 
Jens Højberg blev stemt ind uden modkandidat til en 2-årige periode (2021-2022).


Plads nr. 4 – Bestyrelse i Forældrekreds, og suppleant til skolens bestyrelse.
Kasserer Joel Vest har denne plads, og er først til valg i 2022.


Plads nr. 5 – Bestyrelse til Forældrekredsen
Sarah der har denne plads ønsker at udtræde før tid. 
Jeanette Løbner vil gerne stille op til pladsen i bestyrelsen for en 1-årige periode (2021). 
Jeanettes stemtes enstemmigt ind.


Document key: c2b2c270-e4d7-9d15-d6c9-bf27a02980d6







Plads nr. 6 – Suppleant til Forældrekredsen.
Gabi Overgaard Øvlisen vil gerne stille op til pladsen som suppleant for en 1-årig periode (2021).
Gabi stemtes enstemmigt ind.


Plads nr. 7 – Suppleant til Forældrekredsen. 
Sanja Aagaard vil gerne stille op til pladsen som suppleant for en 1-årige periode (2021). 
Sanja stemtes enstemmigt ind.


Plads nr. 8 – Suppleant til Forældrekredsen.
Marianne Husted vil gerne stille op til pladsen som suppleant for en 1-årig periode (2021).
Marianne stemtes enstemmigt ind.


Alle suppleanter er meget velkomne til at deltage på alle bestyrelsesmøderne i Forældrekredsen.


Valg af tilsynsførende: 


Forældrekredsen vil gerne anbefale, at Annelise Dahlbæk genvælges som tilsynsførende det 
kommende år. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at Annelise Dahlbæk genvælges til tilsyn 
det kommende år.


Valg af revisor og revisorsuppleant: 


Posten som ekstern revisor er med generalforsamlingens beslutning om, at regnskabet overgår til 
revidering hos ekstern revisor udgået, jf. under punkt 8. 


Linda Fauerholm er valgt som revisorsuppleant for en 2-årig periode, og er dermed ikke på valg 
(2020-2022).


Ad punkt 9 – Eventuelt


Agnes Sund har et ønske om, at ledelsen præsenterer sig selv. Hanne, Rikke, Kevin og Mads 
præsenterede kort sig selv, men vil uddybe deres roller under Forældrerepræsentantskabsmødet, der 
er planlagt efter generalforsamlingen.


Roskilde, den 29. september 2021 


_________________________________ ________________________________


Morten Pedersen, dirigent Rikke Rauff Bune, referent
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Kort Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde den 29. september 2021


Skoleledelsens Power Point vedhæftes som link til dette referat!


1) Kevin Goggins/Head of International præsenterede de overordnede indsatsområder for den 
internationale afdeling, og fortalte kort om den fremgang skolens internationale afdeling har 
haft siden 2012, og hvilke indsatsområder de arbejder med for børnene, der kommer med 
mange forskellige baggrunde og sprog.


2) Mads Frost Hansen/Skoleleder orienterede om skolens drømme, visioner og udfordringer – 
især under nedlukningen under COVID-19. Ligeledes fortaltes om politiske udfordringer i 
fremtiden og arbejdet i skolens nye ledelse.
Mads Frost Hansen fortalte, hvorledes vi fremadrettet vil forankre skolens vision og 
pejlemærker, som ledelse og skolebestyrelse har vedtaget før sommerferien 2021. 


3) Rikke Gjerlev/Viceskoleleder for 0-6. klasse, SFO og Børnehaven. 
Rikke fortalte om indskolingens indsatsområder, hvor der er fokus på leg og læring, og 
hvordan lærere og pædagoger har stort fokus på samarbejdet mellem børnehaven, SFO’en og 
skolen, så børnene føler tryghed, og har lyst til at være på Skt. Josefs Skole.


4) Hanne Legaard/Viceskoleleder for 7. - 10. klasse.
Hanne fortalte kort om skolens værdigrundlag og henviste i øvrigt til skolens hjemmeside. 
Ligeledes fortalte Hanne om skolens fokus på det kommende kommunalvalg, hvor eleverne 
inddrages og lærer om de demokratiske processer.


Ledelsen har lavet en fin Power Point, som kan findes på skolens hjemmeside sammen med 
referatet af repræsentantskabsmødet.


Der var til slut spørgsmål til ledelsen omkring fokus på idræts-skills, nu hvor skolen har stor 
fokus på science, sprog-skills, 21-learning skills og business-skills. Hanne kunne fortælle, at der 
var stor fokus på idræt, og der netop er ansat 2 nye idrætslærere til skolen, som vil bringe ny 
energi med sig til skolen.
Jesper Andersen spurgte ind til skolens efterhånden nedslidte legeplads, som ikke helt lever 
op til alt det andet gode, skolen har at byde på. Skoleleder Mads Frost Hansen svarede, at det 
har stor fokus i skolens ledelse og bestyrelse, men at andre mere presserende 
vedligeholdelsesopgaver kom først.
Linda Fauerholm spurgte ind til betragtninger, som hendes to børn udtrykker omkring den 
internationale og danske afdeling – at det ligesom er 2 spor uden kontakt.
Skoleleder Mads svarede, at dét er der stor fokus på, og at der allerede i SFO-regi er mange 
internationale børn, flere end tidligere, hvorfor der i SFO’en er godt samarbejde og leg 
mellem børnene, og så er der meget interaktion i skolegården på daglig basis.
Rikke Rauff Bune fra Forældekredsen tilføjede ligeledes, at der i Forældrekredsen i flere år har 
været stor fokus på at sikre arrangementer, der går på tværs af begge afdelinger, så børnene 
ser hinanden og integreres i skoletiden via projekter, som Forældrekredsen har givet støtte til, 
fx International Fair i den Internationale afdeling. Desværre har COVID-19 sat lidt en stopper 
for denne indsats, men det er fortsat et fokus – også fra Forældrekredsens side.


Repræsentantskabsmødet sluttede ca. kl. 20.00.


Referent, Rikke Rauff Bune
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