Referat fra generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josef Skole
Afholdt den 22. september 2016, kl. 17.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Simon Gjedde)
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskabet
Orientering af tilsynet
Valg
a. valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.1-3
b. valg af suppleanter, jf. § 4, stk. 1.4,
c. valg af tilsynsførende,
d. valg af revisorer og revisor suppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Ad punkt 1
Formand Morten K. Pedersen bød velkommen til forsamlingen.
Igen i år har bestyrelsen foreslået formand for skolens bestyrelse Simon Gjedde som dirigent for generalforsamlingen. Der var ingen indvendinger eller alternative forslag, så Simon Gjedde blev enstemmigt valgt.
Simon Gjedde takkede for valget. Efterfølgende konstaterede Simon Gjedde, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
Michael Hartvig blev valgt til referent.
Ordet blev herefter givet til foreningens formand.
Ad punkt 2
Morten startede med en gennemgang af foreningens formål i henhold til vedtægterne. Den strukturelle
sammenhæng mellem forældreforeningen og skolen, herunder bestyrelserne blev også gennemgået.
Morten berettede om det arbejde, der har været i bestyrelsen, hvor forældreforeningens tilskud til de forskellige aktiviteter, som forældreforeningen har valgt at støtte i det forgangne regnskabsår, blev fremhævet. Ikke mindst blev det årlige julebanko nævnt, som igen har været en kæmpesucces. Den forventer vi at
gentage igen i år.
Forældreforeningen har ikke i regnskabsåret ellers afviklet andre arrangementer, men der er her i det nye
regnskabsår planer for forskellige aktiviteter, som der vil blive orienteret om senere.
Morten opfordrede til at komme med gode ideer og inputs til, hvad forældreforeningen kan holde af foredrag – husk at ideerne skal kunne indeholdes i formålet.
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Trafiksituationen blev også nævn af Morten, som oplyste:
-

Påkørsel af skiltet ved skolens indkørsel
Der har været en løbende dialog med kommunen, hvor også forældreforeningen har været repræsenteret
Forældrene har også et ansvar for at overholde de gældende regler
Trafikreglerne blev gennemgået af Morten

Formandens beretning blev herefter vedtaget.
Ad punkt 3
Kasserer Michael Hartvig fremlagde og gennemgik regnskabet.
Det blev herefter vedtaget.
Ad punkt 4
Lars Frank Jørgensen, som hidtil har været tilsynsførende, var til stede og præsenterede sig. Han har været
tilsynsførende siden 2006 og har de nødvendige certifikater, der kræves for at være tilsynsførende. Og han
er meget glad for at komme og udføre tilsyn på skolen, fordi han synes det er en rigtig god skole med en
rigtig god atmosfære.
Under tilsynet er han her 2 undervisningsdage om året, hvor han ”dropper” ind i forskellige klasser og observerer. Han kigger blandt andet efter de tre grundpiller: faglig ekspertise, diktaktik og klasseledelse. Han
taler i disse dage både med lærere, elever og ledelse.
Han fortalte herefter, hvad det er han lægger vægt på, når han udøver sit tilsyn, som i øvrigt er meget baseret på dialog med skolens ledelse.
Han kigger på,
-

Om undervisningen i det daglige kan stå mål med krav, der er.
Om skolen uddanner børnene til at kunne indgå i et frit og demokratisk samfund.
Hvordan skolens karakterniveau ligger. Her på skolen ligger det rigtigt fint.

Han blev spurgt til, om der er noget at kritisere, nu da han kun har omtalt alt det positive. LFJ svarede, at
relevante kritikpunkter er i småtingsafdelingen, og disse tages med skolens ledelse.
Han blev tillige spurgt til hans opfattelse af skolens udvikling, nu da han havde været tilsynsførende på skolen i så mange år. Hertil svarede LFJ, at han synes, at skolens ledelse er rigtige gode til følge med i omverdenen og tage det derfra med ind på Skt. Josefs Skole. Af nyere tiltag, der har været har blandt andet været
flere timer i tysk og fransk, som nu allerede er fra 5. klassetrin. Indførelse af valgfag i mellemtrinnet.
Der blev også spurgt til, om to dage var nok til at få et ordentligt indtryk. Hertil svarede LFJ, at når man er
vant til at komme på en skole, så får man ret hurtigt en fornemmelse af denne. Så han synes, at han har
fået et tilstrækkeligt grundlag for udarbejdelsen af tilsynsrapporterne.
Der kan ellers henvises til tilsynsrapporterne, som ligger på skolens hjemmeside.
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Det er forældreforeningen, der har hovedansvaret, og det er også forældreforeningen, der vælger tilsynsførende.
LFJ gav udtryk for, at han gerne vil genvælges.
Ad punkt 5
Underpunkt 5, a: Helle Midskov er i løbet af året trådt ud af både forældreforeningens bestyrelse og skolebestyrelsen. Michael Hartvig har derfor overtaget denne plads. Generalforsamlingen skal nu formelt tage
stilling til, hvem der skal overtage posten.
Michael Hartvig indvilligede at stille op på denne post. MH blev valgt uden modkandidater. Posten gælder
kun for et år frem til næste generalforsamling.
Rikke Rauf Bune blev uden modkandidater valgt til bestyrelsen i forældreforeningen og som suppleant til
skolens bestyrelse for de næste to år.
Heine Borch (tidligere suppleant til forældreforeningens bestyrelse) blev uden modkandidater valgt for to
år i forældreforeningens bestyrelse.
Underpunkt 5, b: Kristian Sund og Emiliano Rodriguez blev uden modkandidater valgt som suppleanter til
forældreforeningens bestyrelse for et år.
Underpunkt 5, c: Lars Frank Jørgensen blev genvalgt.
Underpunkt 5, d: Tina Borglykke og Heidi Christiansen blev genvalgt som revisorer. Som revisorsuppleant
blev Joel Martin West valgt.
Ad punkt 6
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
Ad punkt 7
Der blev efterspurgt eventuelle fyraftensforedrag lige som det vi havde for nogle år siden med Børns Vilkår
omhandlende sociale medier eller med Emma Holten.
Herefter lukkede Simon Gjedde mødet.

Simon Gjedde
Dirigent
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Morten K. Pedersen
formand
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Michael Hartvig
referent

