Roskilde den 31. August 2010.

Til: Alle forældre med børn på Skt. Josefs Skole.
I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole.
Tid:
Mandag den 20. september 2010 klokken 19:00.
Sted: Skt. Josefs Skole, gymnastiksalen.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Jeanette Wulf-Andersen).
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af regnskabet.
4) Orientering ved tilsynsførende.
5) - valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.1, (samtidig medlem af skolens bestyrelse, 1 på valg).
- valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.2, (samtid suppleant til skolens bestyrelse, 1 på valg)
- valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.3, (1 på valg)
- valg af suppleanter, jf. § 4, stk. 1.4, (2 på valg)
- valg af tilsynsførende,
- valg af revisorer og revisorsuppleant.
6) Indkomne forslag. Se vedhæftede forslag.
7) Eventuelt.
Vi gør opmærksom på, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater til punkt 5 på mødet.
Vedtægter med valgprocedurer samt tilsynsregler vedhæftet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bestyrelsen består i dag af følgende:
Henrik Sarfelt, Formand.
Medlem af skolens bestyrelse. Valgt for 2 år i
2008. Er på valg og modtager genvalg.
Rikke Bay Johansen
Medlem af skolens bestyrelse. Valgt for 2 år i
2009 og er ikke på valg.
Torben Stevold
Medlem af skolens bestyrelse Valgt for 2 år i 2009
og er ikke på valg.
Henrik Tipsmark
Suppleant til skolens bestyrelse. Valgt for 2 år i
2008. Er på valg og modtager ikke genvalg.
Karin Moesgaard Jensen, Kasserer.
Valgt for 2 år i 2008. Er på valg og modtager ikke
genvalg.

Pernille Siegumfeldt, Næstformand.
Valgt for 2 år i 2009 og er ikke på valg.
Lene Vase
Suppleant, 1-årige post.
Ubesat post
Suppleant, 1-årige post
Tilsynsførende, der vælges hvert år, er i dag
Roskilde Kommune.
Revisorerne, der vælges for 2 år ad gangen, er på
valg. Henriette Løkke og Børge Jørgensen som
revisorer og Jenny Schärfe som revisorsuppleant,
modtager genvalg.

Forslag til ændring af § 7 i vedtægterne for forældreforeningen
ved Skt. Josef skole

Det fremgår af forældreforeningen ved Skt. Josef Skoles vedtægter,
at forældrene skal indkaldes til generalforsamling i
forældreforeningen mindst 14 dage før via hjemmeside og brev.
I forældreforeningen er det vores vurdering, at indkaldelse til
generalforsamlingen pr. brev ikke længere er tidssvarende, og tilmed
omkostningsfuld. Sammen med indkaldelsen er forældreforeningen
forpligtet til via vedtægterne for Skt. Josef Skole at vedlægge
valgprocedurer og tilsynsregler.
Forældreforeningen foreslår derfor en ændring af § 7 i
forældreforeningens vedtægter, således, at der lovligt kan indkaldes
til forældreforeningens generalforsamling via forældreintra og notits
via skolens hjemmeside.
Nuværende § 7, stk. 1 i vedtægterne for forældreforeningen lyder:
Ordinær generalforsamling afholdes hver år i september måned og
indkaldes med mindst 14 dages varsel via skolens hjemmeside og
ved brev til foreningens medlemmer.
Bestemmelsen foreslås ændret til:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned og
indkaldes med mindst 14 dages varsel via forældreintra og med
notits på skolens hjemmeside.

Ændringerne af forældreforeningens vedtægter kan efter
vedtægternes § 9 ske, hvis 2/3 af de fremmødte på
generalforsamlingen stemmer for en ændring af vedtægterne.

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREKREDSEN PÅ
SKT. JOSEFS SKOLE
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. september 2008.
Navn og formål
§1
Stk. 1:
Stk. 2:

Stk. 3:

Forældrekredsens navn er Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole, med
hjemsted i Roskilde.
Forældreforeningens formål er at
- forestå valg af forældre/medlemmer til skolens bestyrelse
i henhold til skolens vedtægter,
- forestå valg af tilsynsførende i henhold til gældende love og
bekendtgørelser om Frie Grundskoler,
- fremme samarbejdet mellem skolen og hjemmene,
- afholde arrangementer med såvel fagligt som socialt indhold,
- medvirke til at skaffe midler til opgaver, der kan være til
glæde og gavn for eleverne og skolen.
Forældre kan, for forældreforeningens bestyrelse, forelægge spørgsmål, som kan
videreformidles til skolens bestyrelse.
Medlemmer
§2

Stk. 1:

Forældreforeningens medlemmer udgøres af forældre der alle har børn på Skt. Josefs
Skole.
I henhold til § 38 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer
forældrenes rettigheder den eller de personer, der har forældremyndigheden over
eleven eller har barnet i pleje.
Forældreforeningens drift
§3

Stk. 1:
Stk. 2:

Stk. 3:

Foreningens drift gennemføres ved tilskud fra skolen.
Regnskab for foreningens drift forelægges og godkendes på den årlige
generalforsamling.
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle for 2 år ad
gangen.
Regnskabsåret er 01.09. – 31.08.
Bestyrelsen
§4

Stk. 1:

Forældreforeningens bestyrelse består af 6 medlemmer og 2 suppleanter.
1) 3 medlemmer, som samtidig er medlemmer af skolens
bestyrelse
Disse vælges for 2 år ad gangen, således at 1 medlem vælges

Stk. 2:

Stk. 3:

i lige år og 2 medlemmer vælges i ulige år.
2) 1 medlem, som samtidig er suppleant til skolens bestyrelse.
Dette medlem vælges for 2 år ad gangen og vælges i lige år.
3) 2 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 1
medlem vælges i lige år og 1 medlem vælges i ulige år.
4) 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.
Skolens leder og andre ansatte ved skolen kan ikke vælges til bestyrelsen, og deres
ægtefæller eller samboende kan ikke vælges til bestyrelsespladser jf. stk. 1,1) og 2).
Alle kan dog deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsens funktionsperiode er 01.10. – 30.09.
Bestyrelsens arbejde
§5

Stk. 1:

Stk. 3:

Stk. 5:

Stk. 6:
Stk. 7:

Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer, dog således
at formanden vælges blandt de 3 med-lemmer af skolens bestyrelse (§ 4, stk. 1,1).
Stk. 2:
Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer
finder det fornødent.
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 3 dages varsel.
Stk. 4:
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udsender inden et
bestyrelsesmøde mødeindkaldelse indeholdende de emner, der skal behandles.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede på et lovligt
indkaldt møde.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder møderne og afstemningerne
og drager omsorg for, at der udfærdiges mødereferat.
Mødereferatet godkendes af bestyrelsen på første efterfølgende bestyrelsesmøde.
Tilsyn med skolens almindelige drift
§6

Stk. 1:

Stk. 2:

På generalforsamlingen vælges en tilsynsførende i henhold til de til enhver tid
gældende love og bestemmelser vedrørende Frie Grundskoler. Den tilsynsførende
vælges for 1 år ad gangen.
Den tilsynsførende aflægger beretning på Forældreforeningens generalforsamling.
Generalforsamlingen
§7

Stk. 1:

Stk. 2:

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i september måned og indkaldes med
mindst 14 dages varsel via skolens hjemmeside og ved brev til foreningens
medlemmer.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af regnskabet.
4) Orientering af tilsynet.
5) - valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.1,

- valg af bestyrelsesmedlem, jf. § 4, stk. 1.2,
- valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.3,
valg af suppleanter, jf. § 4, stk. 1.4,
- valg af tilsynsførende,
- valg af revisorer og revisorsuppleant.
6)
Indkomne forslag.
7)
Eventuelt.
Stk. 3:
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
må være formanden i hænde senest den 20. august og offentliggøres
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 4:
Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Hvis blot én
tilstedeværende stemmeberettiget person ønsker skriftlig afstemning, skal
afstemningen foregå skriftligt. Dirigenten skal inden afstemningen afklare
dette punkt med de tilstedeværende. Beslutninger på en
generalforsamling træffes med almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 9. Ved
valg til bestyrelsen stemmes der om én bestyrelsespost ad
gangen.
Stk. 5:
Hver forælder med forældremyndighed har en stemme. Der kan
stemmes med skriftlig fuldmagt, men hvert medlem kan kun medbringe
en fuldmagt.
Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles
forældremyndighed over et barn på skolen.
Stk. 6:
Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når bestyrelsen
finder anledning dertil, eller mindst 75 medlemmer stiller skriftlig
anmodning derom, med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse sker som for ordinær generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at
bestyrelsen har modtaget anmodningen.
Stk. 7:
Referat fra forældreforeningens generalforsamling skal være tilgængeligt på skolens hjemmeside senest 14 hverdage efter afhol-delsen.
Indsigelser til referatet, fra medlemmer, skal sendes til formanden for
forældreforeningen senest 21 hverdage efter generalforsamlingen
og offentliggøres på skolens hjemmeside.
Nedlæggelse
§8
Stk. 1:

Forældreforeningen ophører såfremt Skt. Josefs Skole nedlægges.
Ændringer af nærværende vedtægter
§9

Stk. 1:
Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, hvor 2/3
af de fremmødte stemmer for ændringen.
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Tilsynets beretning

Tilsynet på Skt. Josefs Skole
Generelle bestemmelser:
Eksternt tilsyn
Tilsynet på SJS varetages af Roskilde Kommune, der fra 2007 har udpeget udviklingskonsulent Lars Frank Jørgensen til at varetage
opgaven. Forældreforeningen har valgt en tilsynsperiode på 1 år.
·
Tilsynet udøves ved mindst 2 årlige besøg på skolen. Under besøgene overværer den tilsynsførende undervisningen i mindst 3
forskellige klasser og hos 3 forskellige lærere i de i loven fastsatte fagområder.
·
Der afsættes tid til en grundig samtale med skoleledelsen og gruppen af lærere, som den tilsynsførende har besøgt, hvorunder
- Timefordelingsplan
- læseplaner
- årsplaner
- årets indsatsområder og målsætninger
- prøveresultater
- skolens grundlæggende holdninger og idegrundlag samt lignende emner kan drøftes.
·
Den tilsynsførende skønner hvert år under hvilken form den tilsynsførende vil danne sig et indtryk af skolens særlige karakter, det kan
være ved at deltage i skoleafslutninger eller andre større arrangementer, eller ved deltagelse i en aktivitet i en enkelt klasse.
·
Hvert år i september ved forældreforeningens generalforsamling aflægger den tilsynsførende en beretning, som bl.a. indeholder
følgende punkter:
- skolens faglige standpunkt (står skolen "mål med")
- skolens faglige prioriteringer (timefordelingsplanen og læseplanerne sammenholdt med de vejledende)
- skolens ånd og atmosfære såvel blandt børn som voksne (et stemningsindtryk)
- skolens særlige karakter (traditioner, emnevalg mv.)
- skolens indsatsområder (hvor ses de i praksis)
·
Beretningen trykkes i skolebladet Kontakt og offentliggøres på skolens hjemmeside.
Forældrekredsens tilsyn
Retningslinier for forældrekredsens tilsyn i henhold til vejledning af 23.juli 2001.
Er udarbejdet af Forældreforeningen og godkendt af skolens bestyrelse. Vedtaget af den samlede forældrekreds ved generalforsamlingen
september 2002.
Forældrekredsens tilsyn udøves gennem:
·
Deltagelse i de faste halvårlige forældremøder, hvor lærerne redegør for årsplanerne, deres indhold og øvrige planer for undervisningen
·
Deltagelse i de halvårlige skole-hjemsamtaler
·
Besøg i undervisningen
·
Deltagelse i den årlige generalforsamling, hvor skolelederen aflægger beretning
·
Deltagelse i de faste gudstjenester, morgensange, fællesarrangementer m.m.
·
Læsning af det månedlige skoleblad
·

Forældreforeningens bestyrelse, som vælges af den samlede forældrekreds ved den årlige generalforsamling, varetager den formelle kontakt
mellem skole og hjem og kan forelægge spørgsmål fra forældrekredsen for skolens daglige ledelse og bestyrelsen.
Forældrene er altid velkomne til at henvende sig til den enkelte lærer eller til skolen, ligesom de er velkomne til besøg i undervisningen. Besøg i
undervisningen aftales på forhånd.
Skulle der opstå problemer i eller omkring en klasse vedrørende den enkelte elev eller undervisningen, opfordrer skolen til først at kontakte
klassens lærere, evt. skolens ledelse.

Klik her for at læse tilsynsførendes beretning for skoleåret 2009/10
Klik her for at læse tilsynsførendes beretning for skoleåret 2008/09

Klik her for at læse tilsynsførendes beretning for skoleåret 2005/06.
Klik her for at læse tilsynsførendes beretning for skoleåret 2006/07.
Klik her for at læse tilsynsførendes beretning for skoleåret 2007/08
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