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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.
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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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