Repræsentantskabsmøde ved Skt. Josefs Skole
Dato:
Til stede:

Referent:

25. januar 2010, kl. 19:00
15 klasserepræsentanter
Thorsten Dyngby, Birgit Albrechtsen, Mads Ole Frost
Hansen, Christian (lærer), Preben (lærer)
4 repræsentanter fra Forældreforeningens bestyrelse
Rikke Bay Johansen

Emne

Referat

Velkomst

Henrik Sarfelt bød som formand for
Forældreforeningen velkommen.

1. Status

1.a
Præsentation af Mads Ole
Frost Hansen
1.b
Madordning

1.c
Byggeri

Mads fortalte om hans baggrund, og
hvorfor han havde søgt stillingen som
afdelingsleder.
Birgit orienterede om madordningen.
Under 2% af skolens elever købte mad
igennem ordningen. Leverandøren er
derfor stoppet. Nu sælges der i stedet et
begrænset udvalg af varer fra
skoleboden. Maden skal betragtes som
supplement til en madpakke. Det er
håbet at kantinen i den nye bygning
bliver et opholdssted også for de ældste
elever, så de ikke finder anledning til at
gå op i byen og købe mere eller mindre
sunde måltider med hjem.
Torsten orienterede om status på
byggeriet, der sker i to etaper. Første
etape forventes, trods forsinkelserne i
forbindelse med Roskilde Museums
udgravning, færdig i juli 2010. Der bliver
bl.a. fire klasselokaler i denne bygning.
Det er forventet, at skolens bestyrelse i
foråret 2010 tager stilling til
påbegyndelse af byggeriets anden etape,
der indebærer nedrivning af det gamle
vaskehus. I forbindelse med anden etape
renoveres/sammenlægges

Kommentarer

1.d
Forældre/elevintra

2.
Orientering og høring om
skolens indsatsområder
2.a
Internationalt samarbejde

klasselokalerne i bygningen tættest på
cykelparkeringen. Det er forventningen
at to klasser fra denne bygning skal flytte
til den nye bygning, der opføres i anden
etape.
Torsten orienterede om anvendelsen af
Forældre/elevintra, der nu har været
etableret på skolen i et år. Det forventes,
at der i forårssemesteret tages stilling til
hvilke dokumenter der som minimum
skal ligge tilgængeligt. Der bliver
formentlig krav om at den enkelte lærer
skal sikre, at der ligger årsplaner, lektier
og information vedr. skole/hjem
samtaler.
Der var positive tilbagemeldinger om
brugen af Forældre/elevintra fra
forældrerepræsentanterne. Derudover
var der følgende kommentarer:
Flere oplever at systemet bliver brugt
meget forskelligt fra lærer til lærer. Der
er ønsket simpel opbygning og brug.
Information om afvigelser fra årsplanen
blev efterlyst. Mulighed for sygemelding
blev også efterlyst.
Torsten opfordrede til, at det ved
forældremøderne i klasserne blev
diskuteret, hvordan SkoleIntra i øvrigt
skal bruges.

Christian (lærer på skolen) fortalte om
skolens internationale samarbejde.
Baggrunden for det internationale
samarbejde er dels regeringens
globaliseringsstrategi, hvor elever skal
have deltaget i et internationalt projekt,
og dels skolens ønske om et samarbejde
om/med andre kulturer.
De internationale projekter på skolen er
bl.a. Sprogdagen og Comenius
samarbejdet med det faglige emne Green
Education. Med dette som udgangspunkt
har en ½ klasse været i Tjekkiet, og den
anden halvdel skal i dette skoleår til
Finland. Skolen har et internationalt
udvalg, der diskuterer og initierer
skolens valg på det internationale

2.b

3.
Adgangsveje til skolen

område. Det var tydeligt, at arbejdet med
skolens internationale samarbejde er
beriget med mindst en ildsjæl.
Preben (lærer på skolen) og pædagogisk
IT vejleder fortalte om skolens IT
strategi. Der er tre statements; IT skal
integreres i størst mulig omfang i alle
fag, hjemmesiden er det primære vindue
mellem skole og forældre, hvorfor
hjemmesiden skal afspejle skolens
aktiviteter, værdier og poltikker, og
skoleintra skal være det primære
skriftlige medie. For at disse
målsætninger kan nås skal IT udstyret
virke. Lærerne skal i højere grad
medtage IT som en naturlig fagdidaktisk
del af undervisningen, hvilket også hos
lærerne kræver tilvænning.
Forældrerepræsentanterne var positive
overfor skolens IT-strategi.
Opmærksomheden blev henledt på, at
der ikke var elever, der blev tabt i
undervisningen på baggrund af
manglende IT kundskaber, at der var
mulighed for teknisk support, og at
eleverne også skulle stifte bekendtskab
med etik og moral på nettet. Torsten
bekendtgjorde at man ønsker at skolen
bliver førende på IT området, men at det
ikke i sig selv giver en bedre
undervisning, hvilket der er fokus på.
Det forventes efter det meget
inspirerende oplæg, at der sker mange
interessante tiltag på IT området på
skolen.
Henrik orienterede om, at
Forældreforeningens bestyrelse har haft
kontakt med Teknisk Forvaltning vedr.
adgangsvejen via Folkeparken.
Bestyrelsen har fået fjernet en bænk ved
toiletterne, og det er nu tilladt at cykle
igennem Folkeparken. Derudover
arbejdes der på at få etableret lys i
parken, hvilket dog er bekosteligt, men
vurderes til at øge parkens funktion som
adgangsvej væsentligt.

4.
Punkter til næste møde

Under mødet er det noteret, at punkter
til næste repræsentantskabsmøde kunne
være de store elevers udgangstilladelse,
madordning, Forældreintra/elevintra og
IT.

