Referat fra forældrerepræsentantskabsmøde den 27/10 2008
Pernille Siegumfeldt, medlem af forældreforeningens bestyrelse – bød velkommen til 3. møde i
repræsentantskabet.
Mødet indledtes med en efterårssang: ’Det lysner over agres felt’
Pkt. 1: Madordning
Birgit fik ordet for at give en status vedr. eventuelt tilbud om madordning.
Der blev i foråret nedsat en arbejdsgruppe, der har studeret forskellige muligheder og leverandører.
Én mulig leverandør har tilbudt at præsentere sig og deres udbud i aften.
Repræsentanter fra ’Café Regnbuen’ præsenterede deres produkter og firmaets hjemmeside, hvorfra
maden bestilles direkte. Således har skolen ikke nogen administrativ opgave i f.m. ordningen.
Maden er økologisk med undtagelse af brødet. Brødet vil dog tillige være økologisk fra om 14 dage.
Maden er ikke økologisk.Al brød vil være økologisk fra medio november, og efterhånden som øvrige
varer kan fås økologisk til rimelig pris, vil der blive skiftet til økologiske varer.
Systemet på firmaets hjemmesiden er indrettet således, at hver bruger har en konto, hvorpå der
sættes penge ind. Har brugeren flere konti (søskende) kan der flyttes mellem kontiene og brugeren
kan selv oprette og lukke konti. Der er hele tiden mulighed for at checke egne konti.
Når der først er penge på kontoen skal der kun få klik til for at bestille mad.
Hovedparten af varerne kan bestilles samme dag inden kl. 0700 og afbestillinger modtages indtil kl.
0800 også samme dag.
Stort udbud i menuen hver dag - menuen ændres dog ikke tit.
Energiindhold og –fordeling illustreret for hver menu.
Regnbuen leverer til ca. 40 skoler. Havdrup, Dragør, Stenløse. Maden kommer i én taske pr. klasse
og maden er på køl. Maden kommer ca. 10.45 og alle får mad hver dag! Fejl kan ske en sjælden
gang, da det trods alt er pakket med hænder.
Firmaet er beliggende i Glostrup og har eksisteret i 4 år.
Café Regnbuen tildeles også ’smiley’er – det er et lovkrav; resultatet fremgår på hjemmesiden.
Hjemmesiden rummer mange muligheder - check på www.caferegnbuen.dk
Der var stemning for, at madudvalget arbejder videre med tilbud om madord- ning for elever på
skolen.
Pkt. 2: Forældreintra/elevintra
Casper (afdelingsleder) orienterede om mulighederne ved ElevIntra og ForældreIntra. ForældreIntra
har vist sig at være administrativ udfordrende, da standarder for at føre data varierer, hvilket gør
kommunikation mellem skolens administrative system og ForældreIntra besværligt. Derfor er
ForældreIntra ikke kørende endnu.
Adgang til ForældreIntra via skolens hjemmeside. Casper demonstrede ForældreIntra portalen fra
nettet. Alle lister og klasserelaterede papirer (der altid bliver væk på opslagstavlen hjemme) bliver
opdateret hver nat.
Men hvornår vil ForældreIntra være kørende? Den første klasses ForældreIntra er skudt i gang
denne uge. Casper håber og forventer (uden at love for meget, mener han), at alle klasser er på
ForældreIntra inden jul. Kommunikation er skolens indsatsområde i år og derfor arbejdes der intenst
på at få ForældreIntra.
Flere spørgsmål melder sig: Skal systemet kommunikere envejs? Fra lærer til forældre. Eller skal
det være to-vejs? Endvidere etiske spørgsmål: Bliver lærerne bombarderet med mails? Hvad er
niveauet for det? Ledelsen spørger til repræsentantskabets holdning til disse spørgsmål:
Hvad er de vigtigste elementer i lærer/forældrekommunikationen?
Hvilke muligheder ser I som forældre i ForældreIntra

Er der områder, hvor den elektroniske kommunikation ikke er velegnet?
Input fra repræsentantskabet:
Åbenhed og to-vejs kommunikation uden restriktioner.
Klasserådet skal have en plads
Mulighed for indbyrdes kommunikation mellem forældre på skolen; holdes indenfor rammerne af
klassen.
Elektronisk kommunikation ikke velegnet i nogen tilfælde; spilleregler bør udformes. Stadig vigtig
at man kan tale med hinanden om problemerne.
Lærerne skal også klædes etisk på – alt godt kan gå ud denne vej, men skidt nyt skal ud på anden
vis.
Vigtigt at skoleledelsen entydigt sætter rammerne for kommunikationen på ForældreIntra.
Spørgsål om dannelse – pligt til at opføre sig ordentligt. Regler for hvad der accepteres.
Een forældrerepræsentanter med i det videre arbejde (eet eftermiddagsmøde sammen med nogle
lærere): Charlotte (6. A) og Henrik Klarskov (0.B)
Forventningsafstemning og medejer-fornemmelse – for både lærere og forældre.
Pkt. 3: Skolen her og nu ved Thorsten
Hotte sager præsenteret:
’Narkoalarm på SJS’
Skolen kontaktede politiet før efterårsferien efter beretninger fra nogle 8 klasses elever om unge,
der virkede truende og ville sælge hash. Politiet tager sagen alvorligt og patruljerer i Parken med
gartnere og SSP-medarbejdere. Politiet og deres hunde har ikke fundet noget i parken.
Det er en tynd historie, som Roskilde Avis har blæst op.
Et andet problem er forskellige ungdomsgrupper der passer elever op og uddeler dummebøder.
Politiet kender gruppemedlemmerne af gadebanderne (det drejer sig om ca. 10 unge) men forældre
tør ikke anmelde dem. Skoleledelse og politi appellerer til at vi som forældre vil anmelde banderne,
såfremt vores børn måtte opleve at blive forulempet.
Skolen har et tæt og udmærket samarbejde med politi og SSP-medarbejdere ved kommunen. SSPmedarbejdere patruljerer i byen og kender gadebanderne og disses tilholdssteder.
’Ejj…. - vikar igen’
Der er 200 skoledage, og lærerne har 209 arbejdsdage! Derfra skal trækkes sygdom (SJS ligger
forholdsvis lavt sammenlignet med andre skoler!), barns to sygedage, omsorgsdage, seniordage
o.lign samt overarbejde, (overtagelse af afgående lærers skema) kurser og efteruddannelse, lejrskole,
studieture og personalepolitiske tiltag.
Principper for vikardækning:
• Alle lektioner bliver som udgangspunkt vikardækket ved lærerfravær.
(dyr ordning for skolen – koster ca. 1,5 lærerstilling om året)
• Ved kendt fravær har faglæreren udarbejdet en undervisningsplan til vikaren.
• Kun overbygningsklasser kan få fri i yderlektioner
• Klassen vikardækkes med faste lærere/vikarer
Kommunikation ud via ForældreIntra!
Vikaren er ikke en uddannet faglærer men kan gennemføre en planlagt vikartime udfra den
udarbejdede undervisningsplan.
Der skelnes mellem omlagt undervisning og vikar. Når det er planlagt fravær omlægges
undervisningen ofte.
Byggesagen:

Naboer havde gjort indsigelser mod vores byggeri og klagede til Naturklagenævnet. Klagen afvist
af principielle årsager. Så der er åbent for byggeri. Bestyrelsen drøfter forskellige scenarier og
arbejder videre med spændende planer. Bestyrelsen melder snart ud.

