Bestyrelsens beretning, september 2010.
Kære forældre.
Det har været endnu et godt år i forældreforeningen, fyldt med aktivitet, debat og masser af frivilligt
forældrearbejde til glæde for vores børns skoleophold.
IT
Det helt store tema i det forgangne år har været indførsel af IT på skolen. Der er blevet talt og
skrevet meget om det, og nu kan vi begynde at se resultaterne at alle vores overvejelser. Forældreog elevintra er integreret som kommunikationsmiddel i dagligdagen, hvilket betyder, at vi forældre
ikke længere kan følge med i børnenes skolegang uden at have en pc og internetadgang. En
udvikling der er fuld opbakning til i forældreforeningen, hvor vi har gjort os umage med at have
fokus på IT; blandt andet ved vores forårsforedrag og ved kreation af vores egen hjemmeside.
Vores egen nye hjemmeside har vi arbejdet på i løbet af hele året. Nu er den klar med en struktur
bestående af 7 menupunkter, hvori der let og ligetil kan hentes opdateret oplysninger om
foreningens gøremål. Hermed kan vi alle sammen holde os ajourført med arrangementer og
aktiviteter, fremvist ved fine billeder, referater og indkaldelser. Ved at bevare de forgange
informationer på hjemmesiden, vil den også kunne fungere som et historisk arkiv.
Foreningens forårsforedrag blev i år afholdt af Christiane Vejlø og omhandlede ”on-line
generationen”, det vil sige vores børn. Christiane tog godt fat i de mange myter og skræmmebilleder
vi forældre har af vores børns brug af internettet og efter foredraget følte vi os noget mere rolige
ved vores børns IT færden.
På vores repræsentantskabsmøde i januar blev der også talt om og diskuteret IT. Det var en stor
fornøjelse at høre skolens pædagogiske IT vejleder Preben fremlægge skolens IT strategi og
efterfølgende var der en gevaldig positiv debat om emnet, hvor forventningerne til hinanden blev
afstemt.
Trafiksikkerhed og adgangsveje til skolen.
Igen i år har forældreforeningen sat fokus på trafiksikkerhed og adgangsveje til skolen. Vi har
dialog med kommunen for forbedring af adgangsvejen via Folkeparken, og vi lægger pres på
skolens bestyrelse for at få en bedre indgang via Frederiksborgvej.
Til underbygning af vores arbejde har vi fået udarbejdet en analyse af morgentilstrømningen til
skolen, således vi ved hvor mange der bruger parken og hvor mange der benytter Frederiksborgvej.
Som det er i dag (april 2010) er det ca. 50/50, og i den forbindelse vil vi gerne rose forældrene for,
at så mange bruger parken. Da parken ikke er let fremkommelig, har vi et ønske om at få opsat
belysning og lagt fliser fra Dr. Margrethes vej ned til skolens låge. Kommunen har oplyst at det
koster ca. 300.000 kr; en sum penge vi arbejder på at finde til udførelse af projektet.
Forældreforeningen bakker som hidtil også op om skolepatruljen, ved at bidrage til deres årlige tur
til Tyskland. En lille belønning for et stort stykke arbejde.
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Sociale arrangementer
Af sociale arrangementer har foreningen afholdt det klassiske bankospil i november og fisketuren i
maj. Efterfølgende kan vi konstatere at banko er der stor opbakning om, hvorimod fiskeri ikke
trækker folk af huse. Derfor påtænker bestyrelsen at skifte fisketuren ud med anden udendørs fysisk
betonet aktivitet, evt. orienteringsløb.
Projekter
I årets løb har foreningen valgt at yde støtte til en række spændende aktiviteter og projekter til gavn
og glæde for eleverne og skolen. Det drejer sig om et møblement til ungdomshjørnet på biblioteket,
tilskud til SFO’ens sommerfest, Koncert med Cocobongo-band, Eventyrstol til SFO’en, Tilskud til
skolekomedien og juletræer til skolen.
Økonomi
Økonomisk set er foreningen i øjeblikket velpolstret og har midler klar til at skyde i nye projekter
store som små. Da vi er meget glade for tanken om en flisebelagt sti gennem Folkeparken til
300.000 kr påtænker vi at skyde penge i dette projekt. Det skal ses i lyset af, at vi ikke har nemt ved
at få penge fra kommunen til projektet, på trods af, at det er deres grund og at skolesikkerhed også
er i deres interesse. Skulle vi skyde mange penge i et enkelt stående projekt, bliver det dog ikke
gjort uden først at have haft en bred diskussion om det i foreningen.
Omfanget af bestyrelsens arbejde
Hvis vi vender blikket lidt indad og ser på omfanget af bestyrelsens arbejde og tidsforbrug i den
forgangne funktionsperiode, kan vi oplyse at der er afholdt 5 møder i forældreforeningens
bestyrelse og de 3 skolebestyrelsesmedlemmer har desuden deltaget i 8 møder i skolens bestyrelse.
Desuden har vi deltaget i byggemøder i forbindelse med opførelsen og indvielsen af de 4 nye
klasselokaler, og vi har deltaget i ansættelsesmøder i forbindelse med rekrutteringen af skolens nye
afdelingsleder for overbygningen, en stilling der blev besat af Mads Ole Frost Hansen. I den
forbindelse vil vi gerne rette blikket mod hele skolens ledelse, administration og lærerstab og takke
for endnu et år med et ualmindeligt godt samarbejde. Vi diskuterer og bliver enige eller forbliver
uenige men finder altid fælles løsninger, den gode ånd forbliver og vi går altid fra møderne i godt
humør.
Udskiftning i Bestyrelsen
Vores kasserer gennem mange år Karin Moesgaard har valgt ikke at modtage genvalg i år. Derfor
skal der herfra lyde en kæmpe tak på foreningens vegne for det enorme stykke frivillige arbejde
Karin har ydet gennem årene. Karin har holdt snorlige regnskab, styret netbanken, deltaget i utallige
arrangementer og altid bidraget glad og positiv til opgaverne. Det har været en stor gave for
foreningen at Karin har valgt år efter år at indgå i bestyrelsesarbejdet. Vi kommer til at savne dig.
Desuden skal vi også sige farvel til Henrik Tipsmark, som også skal have en stor tak for alt det
frivillige arbejde med arrangementer, møder, referater og web-site arbejde. Uden Henrik i
bestyrelsen havde vi nok endnu ikke fået hul på kreationen af vores hjemmeside. Vi kommer også
til at savne dig, men hvem ved, om du en dag skulle være med på holdet igen?
Det store stykke frivillige arbejde fra jeres side er med til at styrke skolen og sammenholdet mellem
forældre, elever, lærere og ledelse. Det er med til at gøre Sankt Josef Skole til en helt unik skole.
På bestyrelsens vegne
Henrik Sarfelt.
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