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Hvorfor egentlig 
»Den franske Skole«?
Af søster Helene Rosenberg.
Søster Helene Rosenberg er i 
dag 80 år gammel. Først elev, 
siden lærer på skolen næsten 
hele sit liv.
Grunden ligger langt tilbage i 
tiden.
Det var fire franske Sankt 
Joseph søstre, der lagde grun
den til søstrenes skole- og 
hospitalsgerning i Danmark. 
På grund af de antiklerikale 
love i Frankrig omkring år
hundredskiftet blev søstrene 
udelukket fra at undervise og 
måtte lukke deres skoler. 
Mellem 30 og 40 søstre kom 
til Danmark og gav sig til at 
give privattimer i fransk på 
søstrenes skoler, og de blev 
kendt og opsøgt af mange 
voksne.
I skolen begyndte under
visningen i fransk allerede i 1. 
klasse, senere hen i 3. klasse, 
og eleverne i de større klasser 
blev opfordret til at tale 
fransk i frikvartererne et par 
gange om ugen.
Ved den festlige årsafslutning 
blev også den franske am
bassadør indbudt, og eleverne 
underholdt bl.a. med franske 
sange og deklamerede franske 
digte.
Gennem mange årtier var der 
således tradition for at lade 
det franske sprog få første
pladsen i undervisningen af 
fremmedsprog.



SKOLENS ARBEJDE BYGGER PÅ

- det kristne livs- og menneskesyn
- samarbejde skole-hjem
- barnets evner og interesser

SKOLEN ARBEJDER FOR

- at give barnet den bedst mulige ud
rustning til det senere liv i hjemmet og 
samfundet

- at udvikle barnets selvtillid og evne til 
selvstændig tænkning

- at bevare barnets spontane glæde

Skolen er en blandet skole med børnhaveklasser, grundskole og 
10. klassetrin.
Skolens virksomhed sker på grundlag af lov om friskoler og 
private grundskoler mm. af 6.6.1991 tillige med vedtægterne 
for den selvejende institution Institut Sankt Joseph af 
7.3.1977.
Skolen har prøveret og tilbyder afgangsprøver efter folkesko
lens regler. Eleverne har efter endt skolegang adgang til gym
nasium og andre ungdomsuddannelser på lige fod med elever 

2 fra den offentlige skole.

SKOLENS MOTTO: 
ORA ET LABORA 
BED OG ARBEJD



Jeg kan li’ denne Joseph
af søster Raphaele.

Søster Raphaele, som blev Skt. Jo- 
seph-søster i 1959, står for den katol
ske kristendomskundskabsundervis- 
ning på skolen. Passer desuden sko
lens kapel, så der altid er rent og 
smukt.

Joseph, denne stille mand, er det 
bedste billede på beredvillighed 
overfor de krav, Gud stillede til 
ham. I Biblen finder vi ikke ét ord 
af hans mund, men det vi finder 
der, er nok til at overbevise os om, 
at vi her står overfor en udpræget 
stærk personlighed. Joseph var 
forlovet - han var retfærdig - han 
blev kaldt på - og han tog Maria til 
sig.
Han var forlovet. Gud havde en 
utrolig stor forventning til Joseph. 
Når Gud møder mennesker, for
venter han altid noget af dem. Da 
Joseph hørte om den usædvanlige 
graviditet, havde han brug for en 
klippefast tro. Tvivlen, som op
stod, måtte han klare alene, og så 
blev han indviet i Guds store hem
melighed. Dette var ikke noget for 
et lidelsessky og trostræt menne
ske. Af ham krævedes mod, tillid, 
en uselvisk kærlighed og en ganske 
usædvanlig livsform, som førte 
ham ud i fattigdom, lydighed og 
kærlighed til Gud, desuden i hus- 
og hjemløshed, i nød og landflyg
tighed. I kraft af sin tro, blev han i 
stand til at opfylde de store krav, 
som stilledes til ham. Joseph lod 
sig bruge som Guds værge. Egne 

planer og personlige interesser 
måtte opgives. En værge gør an
dres interesser til sine egne, og fra 
nu af tog han sig alene af Jesus og 
Maria. Han elskede den kvinde, 
han aldrig kom til at eje, og opdrog 
det barn, som ikke tilhørte ham. 
Også i dag er det lige sandt og 
aktuelt, at Gud har brug for men
nesker, der stiller sig til rådighed, 
som helhjertet tager sig af deres 
medmennesker, giver afkald på 
deres eget, ja, på enhver reserveret 
krog i hjertet. Alt eller intet! 
Jeg tænker her på historien om den 
korsridder, der af taknemmelighed 
over et vellykket korstog tændte 
en kærte ved den hellige grav for 
at bruge flammen til sin fødeby 
Florenz. I domkirken ville han 
tænde alle lysene med denne 
kærte, Til trods for uhyrlige for
hindringer og kæmpestore van
skeligheder redder han lyset hjem 
uden at det slukkes. Dette lys blev 
hans liv og forandrede ham fuld
stændig.
Sådan var det måske også med den 
hellige Joseph. Han vidste ikke, 
hvad han gik ind til, da han sagde 
»ja« til Gud. Den disponible tro 
vover at værne om det betroede 
lys.
Gud kunne stole på Joseph. Uden 
ord, dog ikke uden gerning, levede 
han for sin beredvillighed. Joseph 
har aldrig diskuteret problemerne, 
han løste dem, idet han tog dem på 
sig.

Traditionen fortæller, at han døde, 
uden at de store forjættelser var 
blevet opfyldt. Ingen anerkendelse, 
ingen undere, intet!
Biblen beretter kun om trofasthed 
og en stilfærdig tro. Han er en af 
disse vidunderlige mennesker, som 
giver afkald, så andre kan trives, 
som dør, for at andre kan leve, som 
planter et træ, som andre høster 
frugterne af.
Også i vore dage vover Gud men- 
neskevordelsens risiko, også nu vil 
han gå barmhjertighedens vej gen
nem os, ønsker at blive taget imod 
og elsket. Altid vil der være brug 
for Josephs tavse beredvillighed i 
hans selvfølgelige, selvforglem- 
mende handlemåde og tjeneste. 
Jeg kan li’ denne Joseph.









































































Af skoleårets krønike... 23. sep.-30. sep.

24. sep.

1991

7. jun.

13. jun.

9. aug.

14. aug.

12. aug.-17. aug.

20. aug.-25. aug.
23. aug.-28. aug.

3. sep.- 6. sep.

13. sep.-15. sep.

16. sep.-20. sep.

16. sep.-20. sep.

17. sep.

20. sep.

21. sep.-27. sep.

23. sep.-28. sep.

Bh.kl.II afslutter færdselslære-for
løb med besøg på færdselslegeplad
sen i Fælledparken.
Bh.kl.II og 3c på bondegårdstur (Su 
og Kg).

Lærerne markerede indvielsen af 
bh.kl.Il’s nye lokaler.
Pastor Timmermann indviede 
bh.kl.II’s nye lokaler.
10. kl. på kanotur i Sverige (Helge- 
åen). Ca, Mo og Ni nød også stra
badserne.
7a med Ln på lejrskole i Tønder. 
7b på lejrskole (Bg og En).

9. kl.-katolikker på klostertur til 
Nütschau.
2b + forældre og Sø i Asserbo. En 
dejlig weekend med masser af uden
dør saktivite ter og næsten 100 % 
forældre/børn-deltagelse!
Emneuge med et væld af emner, ele
verne kunne vælge sig ind på.
Indskolingen (bh.kl.I + II, la + b, 
2a + b): Emneuge tema »Høst«, her
under bl.a. høstgudstjeneste med 
forældre i skolens kirke, høstmarked 
i annekset, besøg på Frilandsmu
seet.
Forældrefest 10. kl. vietnamesisk af
ten med middag og foredrag.
2a til generalprøve på Abdallah på 
Det Kongelige Teater.
9B med Vi og Nø i Wien (se artikel 
herom andetsteds i årsskriftet).
9C i London med Bj og En.

9A på skolerejse til London med Ax 
og Da.
SKEMAFRI DAG nr.l :
Af dagens aktiviteter kan nævnes: 
Bh.kl.II og Ib havde legetøjsdag 
sammen.
2b havde fysikforsøg med Ch og le
getøjsdag.
3b i Danmarks Akvarium med Kr.
4. klasserne var i Dyrehaven for at 
opleve efterårsløvet m.m.
6a kemi-kosmetik-kursus med Ni: 
Cremen blev helt fin!
6c på Charlottenborgs drageudstil
ling med Ca.
7a også til drageudstilling og på be
søg i Rundetårn (Ln).

Maria-KristinatSAjog Henriette (8C) i håndarbejdslokalet
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25. sep.

Og så var der de københavnske kom
muneskolers idrætsdag for 8.-10. kl. 
4b i Hundested med Sc.

4. okt.

4. okt.- 5. okt.

6. okt.

7. okt.

10. okt.

11. okt.

24. okt.

28. okt.- 1. nov.

Ib og 2b i Det Kongelige Teater Nye 
Scene for at synge sammen med ope
rasangere. Desuden balletbørn fra 
»Elverhøj« og »Klodshans«.
Pædagogiske dage for lærerne om 
»Udvikling på ISJ«.
Høring ved 10. kl. i teatersalen for 9. 
klasserne om Vietnam.
Årets første forældrerepræsentant- 
skabsmøde.
10. kl.-klasselærerfest som afslut
ning på Vietnam-projektarbejdet 
Skolernes motionsløb i Fælledpar
ken.
SKEMAFRI DAG nr.2:
Af dagens aktiviteter kan nævnes: 
2b arbejdede med materialer fra 
Kræftens Bekæmpelse og forbe
redte adventsfest.
Tema-dag for 4. og 6. klasserne om 
FN.
6a på Nationalmuseet og Geologisk 
Museum (Sc).
8A i H.C.Andersens hus i Nyhavn 
(Ln).
10. kl. og Ni i Tycho Brahe-Plane- 
tariet og på Axeltorv, hvor der også 
studeredes astronomi!
9. klasserne i erhvervspraktik.

1. nov.

4. nov.

4. nov.-ll. nov.
5. nov.

7. nov. Første torsdag i november: Gamle
elevers aften med over 300 tildligere 
elever på besøg! Et fantastisk hyg
geligt gensyn!

8. nov. 8A med Ln til Kaspar David Frie-
drich-udstilling på Statens Museum 
for Kunst.

9. nov.-10. nov. 2a på familieweekend i Asserbo.
11. nov.-22. nov. Indskolingen: Emneuger tema 

»Gamle dage«, herunder bl.a. besøg 
på Arbejdermuseet og Nyboders 
mindestuer. D. 19.11. fortalte fru 
Hector indskolingen om ISJ i gamle 
dage.

10. kl. på Kunstnernes Efterårsud
stilling på Charlottenborg.
Om aftenen fest for 4.-7. klasse.
Indskolingen: B-afdelingen i Det 
Kongelige Teater til »Kom ind og 
syng med«.
Erhversvpraktik for 10. klasse.
Besøg af Kim Sjøgren og Lars Han
nibal som i en time gav fantastiske 
musikalske smagsprøver for 3., 4- og 
5. klasserne samt 7a og 8A.28



15. nov.

26. nov.

27. nov.

5. dec.

7. dec.

14. dec.

16. dec.

17. dec.

19. dec.

20. dec.

SKEMAFRI DAG nr.3 - og skolens 
fødselsdag:
Af dagens aktiviteter kan nævnes: 
Fint 10. kl.-arrangement i salen med 
historisk tilbageblik på ISJ’s 134- 
årige historie.
Studenterkurset på Købmagergade 
bød på fysiske og kemiske overra
skelser... 8A og Ni sugede til sig! 
Om aftenen fest for 7.-10. kl.
Indskolingen: B-afdelingen holdt 
adventsfest med børn og forældre: 
Lucia-optog, krybbespil, kaffebord 
m.m.
9. ABC til Kaspar David Friedrich- 
udstilling på Statens Museum for 
Kunst.

Indskolingen: A-afdelingen holdt 
Lucia-fest med samme traditionelle 
indslag som hos B-afdelingen d. 26. 
nov.
4b holdt julefest for børn og foræl
dre.
6c på Planetarium og Axelborgs 
skulpturudstilling.
Julehygge for bh.kl.II og Ib (Su og 
Ri).
SKEMAFRI DAG nr. 4:
Af dagens aktiviteter kan nævnes: 
Indskolingen: A-afdelingen holdt 
julefrokost (!)
2.-6. kl. så film i Park Bio »Fuglekri
gen«.
7a og 8A og Ln i Dagmar Bio: 
»Drengene fra Set.Petri«.
Intensivt kursus i spændigstransfor- 
mation i skolens fysiklokale ved Ni. 
10. kl. deltog også opmærksomt og 
interesseret!
la og Ib på besøg på nisseloftet over 
kirken (5c var der mærkelig nok 
også !).
Juleafslutninger i kirken med bl.a. 
2b’s krybbespil (Sø).

Textilsløjd-mannequin’er ved valgfagsmødet d. 27. jan.

1992
8. jan. 10. kl. deltog sammen med 8.-9.

klasserne i et meget bevægende fore
drag om AIDS af en AIDS-patient.

15. jan. Offentligt møde for kommende ISJ-
forældre og -elever.

16. jan. 7a og 8A på Pompeji-udstilling i
Malmø (Ln, Ru).

17. jan. 10. kl. og Mo besøgte Arbejdermu
seet og Nationalmuseets Klunke
hjem for nøjere at studere boligfor
holdene ved århundredeskiftet i 
Danmark.

27. jan. Møde for 7. og 8. kl.’s elever foræl
dre om valgfag.

28. jan. 6c til forårsudstilling på »Den Frie«.
»Syng med - aften« for elever, foræl
dre og lærere. 29



29.jan. Møde for 9. og 10. klasse elever og 
forældre om uddannelses- og er-

6. mar.-13. mar.

hversvalg.
31. jan. Bh.kl.II i Alf’s dukketeater (Su og 

TV).
4a & 4c med Sc og Ts i Hørsholm 
Svømmehal.

19. mar.

3. feb. SKEMAFRI ARBEJDSDAG nr.5: 27. mar.
Af dagens aktiviteter kan nævnes: 
2b øvede skuespil til deres klassefest. 30. mar.-10. apr.

3. feb.- 7. feb. Uddannelses- og erhvervs-tema-uge 
for 10. kl, hvor eleverne enten var i
ekstra erhvervspraktik, eller blev på 
skolen, hvor de deltog i et produk
tionsspil, hørte gæstelærere og for
skellige uddannelsesmuligheder og 
aflagde studiebesøg på gymnasier, 
tekniske skoler, handelsskoler eller 
HF-kurser.

2. apr.

6. feb. Udstilling i Nikolaj Kirke: »Dansk, 
danskere« - 7a og 8A på besøg med 
Ln. 8. apr.

14. feb. 4a’s forældre, elever og lærere op
levede »Odysseen« på Gladsaxe Tea 10. apr.
ter.

21. feb. Fest med middag, underholdning og 
hygge for alle i 4a. 11. apr.

25. feb. Bj med 9C til Nikolaj-udstilling
»Dansk, danskere«. 26. apr.
3b-klassefest med familier: spisning, 
underholdning, skuespil, folkedans

29. apr.- 1. maj

(Kr). 30. apr.
26. feb. Klassefest for 2b med familier: Spis

ning, skuespil, konkurrencer og fol
kedans (Sø). 5. maj

28. feb. Om aftenen fest for 7.-10. klasse.
6. maj

2. mar. SKEMAFRI ARBEJDSDAG nr.6:
Af dagens aktiviteter kan nævnes: 
Fastelavnsfest bh.kl.-3. kl., arrange
ret af elevrådet. Efterfølgende ind
skolings-diskotek !
Om aftenen stort karneval for 4.-7.

7. maj

30 kl.

10. kl. på »Sonnenberg« i Harzen: 
Ungdomskonference med unge fra 
flere lande om fremtidens Europa 
(Mo og La).(Se artikel herom an
detsteds i årsskriftet).
4. klassetrins forældre mødtes om 
emnet »pubertet« og så »Kundska
bens Tfæ« (Ts, Jn, Kg).
Ln og 8A på Nationalmuseets Odys- 
seus-udstilling.
Indskolingen: Emneuge tema »På
ske«, herunder bl.a. besøg i Skt. 
Ansgars Kirke og påskegudstjeneste 
i skolens kirke. Desuden fælles på
skefrokost !

10. kl. + lærere inviterede foræl
drene ind til et arrangement med 
spisning, hvor eleverne i film, ord og 
lyd redegjorde for deres erfaringer i 
Sonnenberg samt om deres arbejde 
omkring EF.
Besøg af polske børn (se artikel 
herom andetsteds i årsskriftet) 
Påskegudstjeneste i den nyistand
satte Skt. Ansgars Kirke for 3.-10. 
kl.
Indskolingen i Det Kongelige Teater 
for at se de små balletbørn danse.
3b og Kr i Ishøj Teater.
2a på tur til Corselitze på Falster 
(Bu).
8A-elever og -forældre til »Odys
seen« på Gladsaxe Teater (Ln).

Ln med 8A på Amagerscenen med 
emnet: Arbejdet bag scenen.
Koncert i teatersalen for de mindre 
klasser: Fagottisten Lars Palle Jør
gensen fortalte, tegnede og spillede. 
Emneaften om alkohol for 6abc og 
deres forældre (Jn, Ad, Bj).
Flere klasser var med til at åbne 
Teknorama-udstillingen - sammen 
med kronprins Frederik!



»Kan du gætte, hvem jeg er?«

20. maj

22. maj

22. maj -24. maj

1. jun.

4. jun.

9. jun.

15.juni

15. jun.

8. maj

12. maj

13. maj

18. maj

19. maj

Bh.kl.I, 2a og 3b i Det Kongelige 
Teater til »Kom ind og syng med«. 
Forårskoncert på skolen med stort 
publikum og dygtige musikere i alle 
aldre.
Bh.kl.II på trafiklegepladsen (Su og 
Ty).
9ABC til Panduro-film »Høfeber« i 
Park Bio med Da, Vi og Bj.
6. kl. til five-a-side-fodbold på Ting
bjerg (Sc)
9. kl. til five-a-side-fodbold på Ting
bjerg (Ax)

16. jun.
17. jun.

19. jun.

SKEMAFRI DAG nr.7:
Af dagens aktiviteter kan nævnes: 
10. kl. sidste skoledag med lærerne 
inviteret til morgenbord, under
holdning i salen, karameller og den 
sædvanlige fest og ballade.
9C’s sidste skoledag sluttede i Tivoli 
(En).
Lysbilledforedrag af konservator 
Isabelle Brajer om maleren Asger 
Jorn i 8A (Ln).
10. klasse og Mo var hos personale
direktøren hos Olivetti med emnet 
»den gode ansøgning« på baggrund 
af elevernes indsendte jobansøgnin
ger. Efter frokost ekstemporeret 
job-samtale. Udbytterig dag!
7A weekendtur med forældre og Ln.

Forældremøder for kommende bh.- 
og 1. klasser.
Bh.kl.II på bondegårdstur (Su & 
Ty).
Indskolingen holder idrætsdag på 
Østerbro Stadion.
Idrætsdag for 4.-7. kl. (Københavns 
Kommunnale Skolevæsen).
10. kl. og lærere afslutter årets gode 
arbejde og samvær på Furesøen med 
madkurv i robåde, hvide kjoler (pi
gerne) og hatte (drengene?).
7a på Frederiksberg Slot med Sc. 
Dimissionsfest for de elever og for
ældre, der fra 9. og 10. kl. siger farvel 
til skolen.
Sidste dag inden sommerferien med 
afslutning for 6.-9. kl.
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Studietur til Wien
af Stéphanie Surrugue.

Elev på 1SJ siden børnehaveklassen. 
Næste år i gymnasiet i Greve. Har 
haft storesøster på skolen.

I slutningen af september 1991 var 
9.B, Agnete Vilgaard og Vibeke 
Nørgaard på studietur til Wien. 
Da det ville være ganske umuligt 
at beskrive denne tur i alle detaljer, 
og da det ikke ville være muligt at 
få andre end de involverede til at 
forstå det sammenhold og den 
kærlighed, vi lærte at kende under 
turen, kommer der blot her et sam
mendrag af disse 7 spændende og 

utrolig lærerige dage i Østrigs 
skønne hovedstad Wien, hvortil en 
studietur virkelig er anbefalelses
værdig.
Vores to myndige rejsekammerater 
Agnete og Vibeke havde besluttet 
sig for at ikke et minut i Østrig 
skulle spildes, så straks efter an
komsten til Wien Westbahnhof d. 
22. september blev vi jaget på bus
rundtur i byen. Det blev en inter
essant rundtur, da Agnete havde 
sørget for en dansktalende guide. 
Vores hotel »Pension Madara« var 
en positiv overraskelse; værelserne 
var både hyggelige og rummelige 
og ovenikøbet var vi de eneste 
gæster på hotellet. Vore frygtelig 
aktive ledere skyndte på os, da vi 
skulle i teatret kl. 19.00.

Musicalen vi så hed »Freudiana« 
og var fantastisk i alle henseender. 
Musikken, scenografien, kostu
merne og sangene, det hele var 
enormt flot. Efter denne smukke 
oplevelse, skete der noget lige så 
skønt: Vi fik endelig lov til at sove 
Da hele turens program var spæn
dende og virkelig godt planlagt, 
lavede vi hele ugen igennem så 
mange afvekslende ting, at der 
ikke var tid til at kede sig på noget 
tidspunkt.
Vi fik besøgt Freud-museet, som er 
blevet oprettet i Freuds egen lejlig
hed. Det var interessant og gav et 
godt billede af psykoanalysens 
skaber. Vi aflagde besøg hos vort
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S.O.S.-barn gennem 5 år, Harald 
Katzbauer, i S.O.S.-børnebyen 
Wienerwald. Det var et besøg, som 
både lærte os noget om hjælpe
arbejdet for forældreløse børn, men 
også om familiesammenhold og 
kærlighed.
Vi tog flere aftener ud til Prateren, 
Wiens livlige svar på Bakken. 
Agnete guidede os på professionel 
vis gennem det smukke, forhen
værende kejserlige slot Schön
brunn, som i sig selv er en ople
velse. Vi visiterede kirkegården 
Zentral Friedhof, hvor de enten 
spændende, smukke, bizarre eller 
gribende enkle gravstene holdt os 
tryllebundet. På kirkegården var 
mange store østrigske musikere 
begravet, og en mindesten over den 
geniale komponist W.A.Mozart 
manglede heller ikke. I Wienero- 
peraen så og hørte vi Puccinis tra
giske opera »La Boheme«.
En dagsekskursion til Ungarns 
hovedstad Budapest havde vor 
uforlignelige klasselærerinde også 
sørget for.
Det var en utrolig oplevelse på 
godt og ondt, der knap kan be
skrives. Forskellen på de to nabo
lande var chokerende. Men spæn
dende var det. Også her var der 
blevet sørget for en guide, som 
fortalte os om de forskellige broer, 
kirker og bygninger vi passerede på 
rundturen. Byen var snavset og 
fattig, men indbyggerne var langt 
mere levende og venlige end wie
nerne. Tliren til Ungarn var en af 
de største og mest lærerige op
levelser på vor studietur.
Vi besøgte også et tidligere kejser
slot ved navn Hofburg, som består 
af mange bygninger, bl.a. Den 

spanske Rideskole, og hver aften 
fik vi lejlighed til at afprøve nogle 
af Wiens udsøgte restauranter, 
hvilket altid var et af dagens høj
depunkter.
Hjemrejsen var langt mere stilfær
dig end udrejsen. Alle var lidt kede 
af at skulle forlade Wien. Denne 
tur var for os alle et minde for 
livet. Et smukt minde.
En skam er det, at man i de større 
klasser ikke får lejlighed til at ar
rangere flere af disse lærerige studi

Digt på fransk
I år har der for første gang 
været skriftlig prøve i fransk 
ved den udvidede afgangs
prøve i 10. klasse, hvilket 
naturligvis satte sit præg på 
årets arbejde. Her eksem
pelvis et digt forfattet af 
Sophia Skou:

Imaginer la terre 
sans les arbres 
rien que le désert 
trés sinistre. 

eture til udlandet, især hvis det 
kan gøres billigt og ikke går ud 
over for mange skematimer.
Til slut vil, vi, alle 19 elever i 9.B, 
takke dig, Agnete, fordi du er den 
du er, og gør det, du gør. Du mis
tede aldrig troen, håbet og kærlig
heden, og du skal vide, at det er 
svært at udtrykke den respekt og 
store kærlighed, vi nærer for dig. 
Seneca sagde: »- Non scholae sed 
vitae discimus«.

Imaginer la terre 
sans la pollution 
rien que de l’air frais 
merveilleux

Imaginer la terre 
sans les frontiéres 
rien que un pays 
c’est triste

Imaginer la terre 
sans la guerre 
rien que l’amour 
merveilleux
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Ny indskoling på ISJ - hvordan gik det?
ved indskolingslærerne.

Som allerede nævnt i sidste års
skrift havde indskolingslærerne 
planlagt og forberedt et nyt ind
skolingsforløb på ISJ. Vi ønskede, 
at børnehaveklasserne, 1. og 2. 
klasserne i perioder i fællesskab 
skulle arbejde om et større fælles 
emne på tværs af fag og klassetrin. 
Efter en traditionel skolestart i 
august fik indskolingen allerede i 
september, da resten af skolen 
havde feature-uge, lov at prøve
køre denne samordning, idet de tre 
yngste klassetrin arbejdede i grup
per side om side omkring emnet 
»høst«. Skemaet var i forvejen lagt 
således, at de tre klassetrin let 
kunne arrangere besøg hos hinan
den eller fællestimer med musik, 
leg og kreative aktiviteter, så fea
ture-ugen var en kærkommen lej
lighed til at bekræfte og styrke 
venskaber klaserne imellem.
Vi lavede selv mad, havde vores 
egen restaurant i anneksbygningen 
(hvor indskolingen holder til), var 
på fælles tur til Frilandsmuseet - 
alle 110 elever. Vi holdt en smuk og 
højtidelig høstgudstjeneste, hvor 
mange forældre var med, og slut
tede ugen med en dejlig høstfest, 
hvor børnene optrådte og foræl
drene var inviteret.
Efter en vellykket feature-uge var 
vi rustede til at tage hul, på det 
første større emne »Gamle dage«. 
Forældre, bedsteforældre og olde- 
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gennem skriftlige beretninger fra 
deres egen barndom om forholdene 
dengang: hvordan var det at gå i 
skole, hvordan spiste man, hvor-

»Gamle dage« i indskolingen - eller 
»Flugten til Amerika«?

dan klædte man sig, hvordan så 
hjemmene ud - og meget, meget 
mere - ALT blev endevendt og 
sammenlignet med børnenes egen 
tid! Næsten alle børnene kom med 
fine, gamle ting hjemmefra, så 
anneksgangen var rammen om en 
udstilling, der kunne få museums
folk til at blegne af misundelse: 
gamle klædningsdragter, legetøj fra 
en svunden tid, glansbilleder, foto
grafier, køkkenredskaber, bøger, 
gamle stilehæfter og karakterbøger 
fra dengang (uha!). Mange klasser 
lagde vejen om ad annekset og 
studerede og kommenterede ud
stillingen med stor interesse. Ja, 
annekset blev i vores første em
neperiode en plet på landkortet, i 
hvert fald på ISJ.
I perioden, der strakte sig over små 
3 uger, fulgtes vi ad til museer og 
foredrag, så film og dias, legede 
gamle lege sammen og sang gamle 
(glemte) sange, lavede gammeldags 
legetøj og løste opgaver i forbin
delse med emnet.
Det blev hurtigt klart for os ind
skolingslærere, at vi med denne 
samordnede skolestart vekslende 
med traditionelle, skemalagte ar
bejdsperioder er inde på det rigtige. 
Den tidligere så bratte overgang 
fra børnehaveklasse til 1. klasse er 
udjævnet, og det er sundt for bør
nene (og lærerne) at komme lidt 
væk fra den vante plads i klassen 
og det til tider stillesiddende ar
bejde. Den modenhed og erfaring,
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en sådan emneperiode giver bør
nene, der samarbejder med børn 
fra både større og mindre klasser, 
kommer tifold igen og støtter på 
længere sigt den mere teoretiske 
indlæring.
I foråret satte vi så en foreløbig 
sløjfe på samarbejdet - denne gang 
omkring emnet »Påske«, som vi 
beskæftigede os med kreativt og 
religiøst. Vi sluttede med i samlet 
trop at gå til den smukt renoverede 
Sankt Ansgar Kirke i Bredgade og 
holdt vor egen påskegudstjeneste i 

kapellet, traditionen tro med 
mange forældre. Som punktum for 
emneperioden holdt vi, inden vi 
skiltes før ferien, en festlig på
skefrokost i annekset - alle ind
skolingsbørnene og deres lærere. 
Vi, elever såvel som lærere, synes 
forventningerne til den ny sko
lestart er indfriet - det har været 
hårdt, sjovt og spændende - samar
bejdet klasserne imellem er gået 
fint - de »store« børn i 2. klasse har 
været søde til at hjælpe de små, 1. 
klasse har nydt at gense deres el

skede børnehaveklasse - og de små 
- ja, hvor har vi dog været impo
neret over, hvor flot de har arbej
det med »fremmede« lærere og 
sammen med børn, de måske ikke 
kendte så godt på forhånd. For 
dem bliver det ingen sag aat starte 
i 1. klasse - man HAR jo prøvet 
det! Indskolingen i denne form er 
kommet for at blive - hverdagen i 
de små klasser er blevet tryggere 
og mere spændende - VI GLÆ
DER OS TIL NÆSTE ÅR!
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De polske børn
af Alice Burchardt.

Alice Burchardt kører med glæde hver 
dag fra Falster, hvor hun bor. Over
kommer ud over denne lange skolevej 
det utroligste - de polske børn er kun 
et projekt ud af mange!

Skolen har i dette skoleår haft 
besøg af to hold polske børn. Bør
nene opholder sig i ca. 3 uger på 
Falster som Det Classenske Fidei- 
commis gæster. Hvert hold er på 
ca. 40 personer, og alle børnene har 
en eller anden form for handicap. 
De kommer fra forskellige bela
stede områder i Polen, og udvæl

gelsen foretages af The Foundation 
for the Disabled Yet, en organisa
tion hvis øverste leder er Lech 
Walesas hustru.
Alle børnene kommer fra meget 
små kår, og nogle har kun det tøj, 
de rejser i. Det har derfor været en 
meget stor glæde for skolen at 
kunne overrække dem en masse 
dejligt brugt tøj og legetøj, givet af 
skolens forældre og elever. Tak for 
det.
Besøget har været til stor glæde, 
både for de polske børn, deres le
dere og skolens egne børn, polske 
såvel som danske. »Mester Jacob« 
som kanon på polsk og dansk sam
tidig - fantastisk som det lød. 
Nogen vil måske spørge, kommer 
der nu noget ud af sådant et be
søg? Ja, hør blot her. En halvstor 

pige med et meget dårligt syn 
kunne slet ikke se dyrene på vores 
tur i Zoo. Gruppens egen læge for
talte mig, at pigens forældre ikke 
havde økonomisk mulighed for at 
give hende briller. Der blev gjort 
forsøg på at hjælpe hende via Det 
Classenske Fideicommis. Men 
hverken den stedlige optiker eller 
øjenlæge kunne hjælpe hende. Pi
gen kunne heller ikke tale, troede 
man, men efter turen til Køben
havn begyndte hun pludselig at 
tale. En lille solstrålehistorie, der 
viser, hvad samvær med andre 
børn og voksne i trygge omgivelser 
kan betyde. Det er en helt foran
dret børnegruppe, vi rejser hjem 
med, fortalte de polske ledere ved 
afrejsen.
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Sonnenberg og »Europa-tanken før og nu«

af Kristine Broberg.

Elev på ISJ siden 7. kl. Næste år på 
HF, derefter måske et år i udlandet. 
Lillesøster Marie-Louise i 7a.

Dette år i 10. klasse har bare været 
alle tiders. Vi har produceret vores 
egen film, været på overlevelsestur 
i kano i Sverige, brugt hovederne, 
arrangeret skolens fødselsdag - vi 
skal nu til at arrangere afslutnin
gen, og tiden er gået alt for hurtigt 
- og ikke mindst, så har vi været i 
udlandet, hvor vi havde det virke
lig skønt. Det var en tur, der havde 
det hele - frihed, fremmede menne
sker, dårlig mad, pragtfuldt vejr, 
masser af sprog, skøn natur, meget 
lærdom o.s.v.
Denne oplevelse kan ikke være 
bedre at fortælle om, end til sko
lens yngre elever, som også burde 
være så heldige, at få lov at nyde 
et ophold i Sonnenberg.
Sonnenberg ligger i et smukt bjerg
område i Harzen i Tyskland. Det 
er et internationalt konferencecen
ter for unge og voksne, som gerne 
vil lære og opleve noget. Vi tog 
som sagt dertil, og opholdt os der 
en uges tid.
Vi havde Helle Hylleberg Larsen 
og Dorrit Mondrup med os, som 
iøvrigt havde lovet os masser af 
sne, men vi måtte blive skuffede 

38 (sneen kom dog senere).

Rejsen derned var lang, men vi var 
alle opstemte og glade, til vi op
dagede, hvor grønt der var, men vi 
kunne nok få tiden til at gå med 
andet end sneboldkampe.
Selvfølgelig havde vi skoletimer på 
programmet, og emnet ved dette 
ophold var »Europatanken - før og 
nu«. Et meget relevant emne, som 
krævede en del forberedelser. Vi

havde, sammen med projektlæ
rerne, hjemmefra arbejdet med EF 
og Unionen. Vi har diskuteret ind-
byrdes i klassen, men vi har også 
delt os op i grupper, så vi kunne 
komme tættere ind på flere om
råder. Der var bl.a.:

På vej til fremtidens Europa



Vestunionen, den politiske union, 
den monetære union, Folkebevæ
gelsen mod EF o.s.v.
Dette arbejde blev til sidst stykket 
sammen til en avis, så vi hver især 
kunne læse os igennem den, og lære 
noget mere, end bare om vores 
egen opgave. Disse forberedelser 
gjorde, at vi kunne følge med ved 
konferencen i Sonnenberg, som i 
det store og hele omhandlede: 
Hvad bliver Europa i fremtiden - 
hvad var det før - samt forholdet 
mellem de forskellige lande i Eu
ropa. Tyskland, Italien og Dan
mark var de tre repræsenterede 
lande, og man skulle tro, at det 
sproglige ville blive et stort pro
blem, men jeg vil nu sige, at det 
gik udmærket. Der var simultan
tolkning og vores tolk, Christine, 
var iøvrigt ret dygtig. Efter min 
opfattelse kan jeg slet ikke forstå, 
at hun kunne holde til dette pres 
mere end én dag, men det gjorde 
hun.
Derimod var mange af de tyske 
elever ikke så glade for at gøre 
noget som helst, eller rettere sagt: 
De var meget passive. De holdt sig 
nærmest udenfor i meget af det der 
foregik, men til deres forsvar vil 
jeg egentlig sige, at der allerede var 
en kedelig attitude over for ty
skerne før vi tog afsted. Det var 
måske også grunden til deres til 
tider passive medvirken.
De kunne ligesom fornemme vores 
andres stemning.
De italienske piger - som deres 
gruppe hovedsageligt bestod af 
(kun én dreng) - nød godt af de 
danske er drenges omsværmende 
måde at gebærde sig på. I det hele 
taget hyggede italienerne sig godt 

med os danskere, selvom de er 
meget glade for sig selv. Både ty
skerne og italienerne var iøvrigt 
meget glade for os.
Trods alt lærte vi hurtigt hinanden 
at kende, og i det store og hele var 
vi glade over at kunne snakke sam
men.
Området ved Sonnenberg var utro
ligt smukt. Vi havde den smukke 
udsigt fra vore værelser, som også 
var virkelig »smukke«. De var 
store og rummelige, med dejlige 
senge og god skabsplads. Altanen - 
som der også var - var dejlig at 
sidde på, når solen var fremme. 
Arbejde gjorde vi også, og selvom 
der var nok så megen fritid, kunne 
de 2 x 3 timer lange møder være 
temmelig lange - specielt om af
tenen, selvfølgelig. Heldigvis var 
det vi foretog os for det meste 
spændende, men vi danskere vidste 
som regel meget af det, timerne 
omhandlede. Der blev vist film, 
der blev diskuteret og der blev leet. 
En af de sjove timer var den, hvor 
vi skulle give et syn på hinandens 
land og os selv, i collage form. Vi 
fandt ud af hvor lidt vi faktisk 
desværre ved om hinanden, og 
hvilke ting vi er meget sikre på, at 
vi tror er rigtigt, men som viser sig 
slet ikke passer.
Det jeg selv føler at have lært - 
både ved arbejdet og bare selve 
opholdet - er hvor forskellige vi er 
fra land til land, men at det heldig
vis godt kan lade sig gøre at kom
munikere og have det rart sam
men. Det engelske sprog fik jeg 
hørt en del selvfølgelig, og det er 
jeg også glad for. Hele proceduren 
omkring denne tur, altså forbe
redelserne og opholdet har gjort, at 

jeg i det hele taget ved meget mere 
om Europa og den fremtid, vi snart 
skal til at stemme om.
Ja, alt i alt var denne tur lærerig 
og værd at samle på.
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Alternativ livsform blandt munke

af Stéphanie Surrugue og Ewa 
Siekierski.

Ewa Siekierski fra 1. kl. på ISJ. 
Fortsætter i gymnasiet. Lillebror på 
skole i 2. klasse. Håber på en ud
dannelse som journalist.

9. ABC katolikker på tur til 
klosteret Nütschau

Under uret på Københavns Hoved
banegård blev mødestedet for vo- 

40 res ledere og os elever d. 3.9.91.

Forventningsfulde tog vi afsted 
med tog til Hamburg og skiftede 
der til lokaltog. Efter omkring 6 
timers rejse ankom vi til Bad Ol
desloe, hvorfra vi i taxa blev kørt 
de sidste 6 km. ud til vores mål, 
klosteret. Trætte, men optimistiske 
blev vi indkvarteret i klosterets 
Jugendhaus (ungdomsherberg), 
hvorefter vi gik til vores første, 
men bestemt ikke sidste messe. 
De følgende dage var vi til hver 
andagt og messe, der blev holdt i 
munkenes smukke kirke. Et abso

lut kunstværk udført i farvet glas 
og atter glas. Vi fik lejlighed til at 
hilse på mange af de glade og ven
lige munke, især blev vi gode ven
ner med broder Niels. Broderen 
fortalte om klosterlivet og stod til 
vores rådighed i de dage, vi op
holdt os ved klosteret. Det største 
indtryk på os gjorde en ældre 
munk, pater Rimbert, for hans 
øjne udstrålede en indre varme og 
glæde. Af broder Ansgar fik vi et 
spændende foredrag om ikonernes 
betydning og om kunsten at male 
dem.
Broder Niels viste os også rundt i 
klosteret, hvor vi fik lov til at 
komme ind i halv-klausuren og få 
at høre om de mange flotte og in
teressante rum, som fandtes der. 
Pastor Timmermann tog os med 
på lange, besværlige traveture i 
omegnen, den smukke og vari
erende natur.
Dagene fløj alt for hurtigt afsted. 
Nu havde vi prøvet en alternativ 
livsform med meditation og bøn, så 
vidt forskelligt fra vores egen hver
dag.
Vi er absolut overbevist om, at vi 
vender tilbage til Nütschau i den 
kommende tid, da vi lærte så me
get, at vi slet ikke nåede at kede 
os, og alt foregik i en afslappet 
atmosfære.
Vi ønsker, at mange andre unge vil 
få lejlighed til at opleve det, vi fik 
lov at opleve.
Vi takker alle hjerteligt for en vel
lykket og oplevelsesrig tur.

(På 9. klasse katolikkers vegne)



»Lad også de små komme til!«

Årets skoleidræt

af Søren Schmidt.

Mangeårig idræts- og svømmelærer 
på ISJ. Desuden en af drivkræfterne 
bag vores skoleblad.

For de små elever var idræts-skole
året 91/92 noget af et gennembrud! 
For første gang blev der arrangeret 
idrætsdag for eleverne i Bh., 1. og 
2. klasserne, idet »indskolings
lærerne« tog børnene med på sta
dion d. 9. juni, hvor de fik lejlighed 
til at løbe og springe. Børnene fik 
brugt hjerte, lunger og muskler og 
morede sig godt. Jeg vil tro, at 
mange gik glip af »godnathisto- 
rien« den aften. De var nok så 
dejlig trætte, at de omgående faldt 
i søvn.
Også de mellemste klassetrin har 
deltaget i skoleidrætsstævner, såle
des i skolernes svømmeidrætsdag 
d. 10. marts og den almindelige 
»Øbro-idrætsdag« d. 15. juni - og 
de klarede sig godt i de forskellige 
konkurrencer.
De store elever fra 8., 9. og 10. kl. 
havde deres idrætsdag allerede i 
september, således som traditionen 
er. Desuden har fodboldspillere fra 
6. og 9. kl. deltaget i Politiets store 
københavnske five-a-side turnering 
under ledelse af John Axberg og 
Søren Schmidt.

Svømmevindere fra 4c: Eva, Julie, Lena, Annemette, Sarah, Ditte

Mange elever fra 4., 5. og 6. kl. har 
taget idrætsmærket i atletik, gym
nastik og svømning, ja, flere fra 
6.kl. endog skole-livredderprøven 
efter at aldersgrænsen på 13 år er 
faldet væk, ifølge de nye prøveord
ninger for skolesvømning. Når 
eleverne er i stand til at gennem
føre så krævende prøver, skyldes 
det utvivlsomt, at vi på ISJ fast
holder tre års svømmeundervis
ning, hvor man i kommuneskoler i 
fremtiden kun har fået bevillinger 
til et års svømmeundervisning! 41



ISJ Kunstforening
af Dorte Philipsen og 
Astrid Bregninge.

I foråret tog vi initiativ til at etab
lere en kunstforening på I.S.J.
Vi vil gerne øge interessen og kend
skabet til kunst f.eks. ved kunst- 
indkøb, museumsbesøg og galleri
besøg, og samtidig medvirke til et 
anderledes samarbejde mellem 
forældre, lærere og skolen.
Den kunst der i årets løb bliver 
købt, bliver ophængt og pryder 
skolens vægge til fornøjelse for alle 
der færdes her.
På den årlige generalforsamling har 
medlemmerne mulighed for at 
bruge deres opsparing (kontingen- 

42 tet på 30 kr. mdl.) til indkøb af 

kunsten, der bliver udbudt til salg 
(kontingentet er opsparing til eget 
brug, skolen låner kun kunsten i 
perioden mellem generalforsam
lingerne) .
Vi har nu modtaget så mange til
meldinger, at vi indkalder til stif
tende generalforsamling først i det 
nye skoleår.
Forhåbentlig er der mange flere, 
der har lyst til at være med. Det er 
nok at aflevere en seddel på kon
toret, hvorpå der er noteret ISJ 
Kunstforening plus navn og adres
se.

Tegningen er af Frank Rubin: »Børn«

Gerda Moltzens 
Mindefond
Gerda Moltzen var lærer på Je
anne d’Arc-skolen på Frederiks
berg, hvor hun selv havde været 
elev. Ved det tragiske bombarde
ment den 2.marts 1945, hvor sko
len blev ødelagt, prøvede Gerda 
Moltzen frygtløst og selvforglem- 
mende at redde mange børn ud af 
de brændende bygninger. Det lyk
kedes for hende, men selv fandt 
hun sin død i den sammenstyrtede 
bygning.

Til minde om denne indsats blev 
Gerda Moltzens mindefond stiftet i 
1988. Fonden betænker hvert år 
skolen med to halve fripladser 
samt en hel friplads (sidstnævnte 
til en pige af en enlig mor). Der er 
desuden mulighed for at give hjælp 
til en elevs videre uddannelse (en 
pige). Skolen er meget taknemme
lig over at kunne videregive disse 
gaver. Ansøgere kan henvende sig 
til skolens kontor.



Til lykke med den første hellige 
kommunion...

Maria Fog (2a), Aslak Rolvsen 
(2a), Jan Siekierski (2a) og Maria 
Møgelvang (2b).

Fra 1. førstekommunionen i Skt. Ans
gars Kirke på Hvide Søndag d. 26. 
april 1992.

Til lykke med 
konfirmationen...

Øverste række fra venstre: Nicho
las Mtiliga (7a), Jesper Borg An
dersen (7a), Nina Hansen (7a), 
Michael Blom (7a). Mellemste 
række: Philippa Cold (7b), Lena 
Bjørvig (7b), Susan Breuning (7b), 
Marie-Louise Broberg (7a), Pa
trick Lynard (7a). Nederste række: 
Peter Bille (7a), Kristoffer Jørgen
sen (7b), Tina Sander Jørgensen 
(7a), Christina Ozaki (7a).
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Til lykke med 
konfirmationen...

Øverste række fra venstre: Brian 
Kane (8C), Allan Mulis (8C), 
Seung Han Lee (8A), Rasmus 
Kjærgaard (8C) Martin Kaliszc- 
zuk (8C), Martin Gregersen (8A), 
Maja Mulis (8C), Pia Stubman 
(8A), Monica Jørgensen (8C). Ikke 
på billedet: Heidi Meier Jensen 
(8A).

Afgangsprøverne
for 9. og 10. kl. 1992

Folkeskolens
afgangsprøve (9. og 10. kl.):
49 elever til prøverne i dansk, matematik, en
gelsk og fysik. 34 elever til prøven i tysk, og 14 
elever til prøven i fransk.

Folkeskolens udvidede afgangsprøve
(10. kl.):
20 elever til prøven i dansk, regning/matematik 
og fysik. 9 elever til tyskprøven, og 10 elever til 
franskprøven (heraf en fra 9.kl. på dispensation).

44



§1.
Den selvejende institution INSTITUT 
SANKT JOSEPH har hjemsted i Køben
havns Kommune. Den er oprettet af Sankt 
Joseph Søstrenes Ordenssamfund. Skolen har 
indtil den 31/3 1976 været drevet som privat 
skole af Sankt Joseph Søstrenes Ordenssam
fund.

§2.
Institutionens formål er at drive skolevirk
somhed på katolsk grundlag i samarbejde 
med de andre katolske skoler og i særdeleshed 
med Niels Steensens Gymnasium, indenfor de 
af Folkeskolen omfattede årgange efter regler 
om friskoler og private grundskoler m.v., for 
tiden bekendtgørelse af 1. juli 1976 aflov nr. 
258 af 4. juni 1970 om friskoler og private 
grundskoler m.v., bekendtgørelse af 5. januar 
1971 af lov om statsstøtte til visse private 
skoler og undervisningsministeriets bekendt
gørelse af 6. maj 1970 om statstilskud til visse 
private skoler, som ændret ved bekendtgø
relse af 26. september 1975.

§3.
Institutionen modtager som gave fra den tid
ligere ejer, Sankt Joseph Søstrenes Ordens
samfund, vederlagsfrit skolens inventar, bø
ger, samlinger, kontorinventar m.v. løvrigt 
tilvejebringes institutionens egenkapital ved 
gaver og anden støtte fra de forældre og insti
tutioner, som står bagved eller samarbejder 
med institutionen. Endvidere overtager insti
tutionen retten til at drive skolen med dens 
elever og personale. Der gives af ordenssam
fundet institutionen ret til på særskilt aftalte 
vilkår at drive skolevirksomhed i de hidtidige 
lokaler i ejendommen matr. nr. 22, Østervold, 
beliggende Dag Hammarskiölds Allé 17, Kø
benhavn 0.
I forbindelse med stiftelsen udarbejdes en sta
tus over institutionens aktiver og passiver.

§4.
Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det 
offentlige, skolepenge, private tilskud og ga
ver samt lån. Skolepenge betales efter en af 
styrelsen fastsat tarif. Eventuelt driftsover
skud opspares til imødegåelse af senere drifts

underskud eller til anden anvendelse til 
fremme for skolens formål.
Kapital, der ikke er bundet i fast ejendom, 
inventar, samlinger m.v., eller er nødvendig 
til skolens drift, skal anbringes efter reglerne 
for anbringelse af midler, der tilhører legater 
m.v. under offentlig bestyrelse eller offentligt 
tilsyn, jfr. for tiden bekendtgørelse nr. 332 af 
16. september 1966 som ændret ved bekendt
gørelse nr. 354 af 24. juli 1972.
Værdipapirer skal noteres på skolens navn, og 
det skal i det hele sikres, at midlerne kun 
anvendes i skolens øjemed.

§5.
Institutionens styrelse, der har den økonomi
ske og administrative ledelse, består af 5 med
lemmer som følger:
a. Formanden, der udpeges af Sankt Joseph 

Søstrenes ledelse for to år ad gangen.
b. Formanden for forældrerepræsentantska

bet ved skolen.
c. Et medlem, der vælges af og blandt foræl

drene til børn på skolen. Valget kan fore
tages ved det ved institutionen værende 
forældrerepræsentantskab. Valget gælder 
for to år ad gangen. Valgperioden udløber 
dog med det år, hvor forældrene ikke mere 
har børn på skolen.

d. Et medlem, udpeget for to år ad gangen af 
Det Katolske Pastoralråds Forretnings
udvalg.

e. Et medlem, udpeget for to år ad gangen af 
den katolske biskop i København.

De under a. og d. udpegede medlemmer afgår 
i ulige årstal pr. 1. november, medens de under 
c. og e. udpegede/valgte medlemmer afgår i 
lige årstal, ligeledes pr. 1. november. Med
lemmerne fungerer dog, indtil nye medlem
mer er udpeget/valgt. Genvalg/genudpegning 
er mulig.
Styrelsesmedlemmerne skal være myndige og 
ikke ude af rådighed over deres bo. De kan 
ikke modtage honorar af skolens midler. Sty
relsens medlemmer har ikke ret til nogen an
del i skolens formue eller overskud og hæfter 
ikke personligt for skolens forpligtelser.
Skolens leder, lærere og øvrige ansatte kan 
ikke være medlemmer af styrelsen eller del
tage i valget af denne, selvom de har børn i 
skolen.

Hverken skolens medarbejdere som helhed 
eller forældrekredsens medlemmer har ret til 
andel i udbyttet eller har del i de skolen på
hvilende forpligtelser.

§6.
Styrelsen vælger selv sin næstformand og 
sekretær og fastsætter selv sin forretnings
orden.
Styrelsen holder møde efter formandens skøn 
eller når to andre styrelsesmedlemmer eller 
skolelederen begærer det. Mødeindkaldelse 
sker med mindst 8 dages varsel ved forman
dens foranstaltning.
I styrelsesmøder deltager normalt skolens 
pædagogiske ledelse og lærerrådsformanden, 
dog uden stemmeret.
Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
tre af dens medlemmer, herunder enten for
manden eller næstformanden er tilstede.
Styrelsens beslutninger træffes ved alminde
lig stemmeflerhed (jfr. dog § 10). Ved stemme
lighed er formandens stemme afgørende. Sty
relsen træffer beslutning om, hvorvidt et 
medlem er inhabil i en sag, således at han skal 
udelukkes fra at deltage i styrelsens forhand
ling og afstemning om sagen. Et medlem skal 
underrette styrelsen, hvis der foreligger for
hold, der kan give anledning til tvivl om hans 
habilitet.

§7.
Institutionens pædagogiske ledelse varetages 
af en af styrelsen antaget skoleleder.
Skolelederen har - med de indskrænkninger, 
der følger af de til enhver tid af undervis
ningsministeriet fastsatte regler for eksa
mensskalaer m.v. - overfor styrelsen ansvaret 
for skolens pædagogiske ledelse.
I henhold hertil udstedte revisorinstruks. Det 
reviderede årsregnskab skal forelægges sty
relsen til godkendelse. Efter at have indhen
tet lærernes og det øvrige personales ønsker 
skal skolelederen lade udarbejde et udkast til 
budget, som skal forelægges styrelsen til god
kendelse, inden det nye regnskabsår begyn
der.
Institutionens lærere samt andet fast ansat 
personale ansættes og afskediges af styrelsen 
efter indstilling fra skolelederen. Skolelederen 
kan dog antage vikarer til kortvarig tjeneste. 45



§8.
Institutionen tegnes af styrelsens formand og 
et styrelsesmedlem i forening.
Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom tegner dog den samlede styrelse, og 
der kræves tillige undervisningsministeriets 
godkendelse.
Styrelsen kan meddele prokura, enkel eller 
kollektiv.

§ 9.
Institutionens regnskabsår er finansåret. 
Regnskabet skal revideres i overensstem
melse med regler i undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 6. maj 1970 om statstilskud 
til visse private skoler.

§ 10.
Ændringer i nærværende vedtægter kan fore
tages af styrelsen med godkendelse af under
visningsministeriet. Såfremt ændringer dre
jer sig om reglerne for skolens formål (§ 2), 
reglerne for styrelsens sammensætning (§ 5), 
reglerne for vedtægtsændringer (§ 10) eller 
vedrørende institutionens opløsning, skal sty
relsen først indhente godkendelse hertil hos 
den katolske biskop i København.
Beslutning om ophør af skolevirksomhed kan 
kun tages efter forudgående drøftelse med 
den katolske biskop.
Går ændringsforslaget ud på en ændring af 
skolens formål, skolens ophævelse eller en æn
dring af nærværende bestemmelse, fordres 
det dog, at ændringen vedtages med 4/5 ma
joritet, og at samtlige styrelsens medlemmer 
deltager i afstemningen. Er dette sidste ikke 
tilfældet, men forslaget dog vedtages med 4/5 
majoritet af den samlede bestyrelse, afholdes 
ny afstemning på et møde tidligst tre og se
nest seks uger efter, hvor forslaget kan ved
tages med samme majoritet.
Institutionens opløsning kræver undervis
ningsministeriets godkendelse.

§11.
Såfremt Sankt Joseph Søstrene ønsker eller 
tvinges til at opgive deres virksomhed her i 
landet, overdrager ordenssamfundet deres 
beføjelse til at være bestyrelsens formand til 

46 det katolske pastoralråds forretningsudvalg.

§ 12.
Ophører institutionen med at drive skolevirk
somhed i overensstemmelse med formålsbe
stemmelsen, skal den opløses.
Denne beslutning er først gyldig efter god
kendelse fra den katolske biskop af Køben
havn, medmindre beslutningen om institutio
nens ophør skulle være en følge af en vægring 
fra biskoppen af godkendelse i henhold til § 10 
af vedtægtsændringer, som af undervisnings
ministeriet måtte blive krævet som forud
sætning for at opnå eller fortsat oppebære 
tilskud og/eller lån fra staten.
I tilfælde af institutionens opløsning over
drages dens midler efter udredelse af de insti
tutionen påhvilende gældsforpligtelser med 
undervisningsministeriets godkendelse til 
brug for skoleformål til en eller flere katolske 
skoler, som er selvejende institutioner med 
vedtægter godkendt af undervisningsmini
steriet, og som er berettiget til at modtage 
statstilskud efter den til enhver tid gældende 
støttelov. I særlige tilfælde kan midlerne dog 
med undervisningsministeriets godkendelse 
anvendes til andre skoleformål, der støttes 
gennem loven om statsstøtte til visse private 
skoler.
Det påhviler styrelsen at give undervisnings
ministeriet meddelelse om institutionens op
løsning.
Det påhviler endvidere i tilfælde af institutio
nens opløsning den siddende bestyrelse at 
fungere videre, indtil det økonomiske opgør 
af skolens aktiver og passiver er gennemført 
efter loven eller er overgået til behandling i 
skifteretten eller ved en af undervisningsmi
nisteriet godkendt likvidation, idet styrelsen 
har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver 
og for, at det økonomiske opgør i anledning af 
skolens nedlæggelse foretages efter loven, 
samt for, at skolens nettoformue anvendes i 
overensstemmelse med vedtægtens bestem
melser herom.

§13.
På samtlige ejendomme, som institutionen 
måtte erhverve, skal bestemmelse om, at un
dervisningsministeriets godkendelse kræves 
til erhvervelse, afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom tinglyses som dispositionsind
skrænkning. København, den 7/3 1977



§1.
Forældrerepræsentantskabet ved Institut 
Sankt Jospeh har til formål at medvirke til 
det bedst mulige samarbejde mellem skole, 
elever og hjem.

§2.
Forældrerepræsentantskabet består af en for
ældrerepræsentant for hver klasse.

§3.
Stk. 1. Valg af forældrerepræsentanter og 
suppleanter finder sted i forbindelse med af
holdelse af ordinære forældremøder i klas
serne inden den 1.10. efter skoleårets begyn
delse. Indkaldelse til disse møder foretages af 
klasselæreren, vedlagt en kort skriftlig orien
tering ved formanden for forældrerepræsen
tantskabet. Desuden pålægges det forman
den for forældrerepræsentantskabet at give 
en mundtlig introduktion for forældre til børn 
i børnehaveklasser og 1.klasser vedrørende 
forældrerepræsentantskabets virke.
Stk. 2. Der vælges for hver klasse en foræl
drerepræsentant og en suppleant.
Stk. 3. Valget afgøres blandt de fremmødte 
ved simpel stemmeflertal, idet hvert hjem har 
en stemme pr. elev pr. klasse. Genvalg kan 
finde sted. Ved stemmelighed afgøres valget 
ved lodtrækning.
Stk. 4. Såfremt genvalg af en forældrerepræ
sentant ikke finder sted og denne er medlem 
af forretningsudvalget og ikke er på valg i det 
pågældende år, jfr.paragraf 7, fortsætter den 
pågældende i forretningsudvalget valgperio
den ud, mens den nyvalgte forældrerepræsen
tant bliver medlem af forældrerepræsentant
skabet.

§4.
Stk. 1. Valgbare som forældrerepræsentan- 
ter/suppleanter er personer, der har forældre
myndigheden over en elev i klassen, alterna
tivt har barnet i fast pleje. Ansatte ved skolen 
(herunder vikarer) samt disses ægtefæller er 
ikke valgbare. Ingen kan samtidig repræsen
tere mere end en klasse.
Stk. 2. Såfremt ovennævnte valgbarhedskri- 
terier ikke til stadighed måtte være opfyldt i 
en valgbarhedsperiode, fratræder forældrere
præsentanten med øjeblikkelig virkning og 
erstattes af suppleanten. Valg af forældrere

præsentant eller suppleant skal herefter sna
rest finde sted, og valget foregår efter reglerne 
i paragrafferne 3, stk. 3 og 4, stk. 1.
Stk. 3 Såfremt en forældrerepræsentant fra
træder af anden årsag, skal suppleanten ind
træde for resten af perioden, og der vælges en 
ny suppleant ved førstkommende forældre
møde. Tilsvarende gælder ved en suppleants 
fratræden.

§5.
Stk. 1. Indkaldelse til møder i klassen, ud over 
det i paragraf 3 nævnte, kan ske på foran
ledning af:
a) Klasselæreren, normalt efter samråd med 

forældrerepræsentanten.
b) Forældrerepræsentant og klasselærer i 

forening.
c) På begæring af forældre til mindst 5 elever 

i klassen.
Forældremøder afvikles altid med deltagelse 
af en repræsentant fra enten lærerkollegiet, 
ledelsen eller styrelsen.
Stk. 2. På foranledning af klasselærer og for
ældrerepræsentant i forening tilstræbes af
holdt, normalt inden udgangen af februar, ud 
over det i paragraf 3 nævnte møde, et foræl
dremøde, der ikke bør erstattes af en foræl
drekonsultation.

§6.
Inden efterårsferien indkalder det siddende 
forretningsudvalg til forældrerepræsentant- 
skabsmøde med mindst 2 ugers varsel. Mødet 
har følgende dagsorden

a) Valg af dirigent
b) Navneopråb
c) Godkendelse af referat
d) Formandens beretning
e) Orientering om skolens virksomhed ved

- skolelederen
- lærerrådets formand
- og efter aftale elevrådets formand.

f) Indkomne forslag
g) Valg
h) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal 
være forretningsudvalgets formand i hænde 
senest 10 dage før mødet og fremsendes, efter 

behandling i forretningsudvalget, til foræl
drerepræsentantskabet senest 5 dage før mø
det.

§7.
Forældrerepræsentantskabet vælger skrift
ligt, blandt forældrerepræsentanterne, et for
retningsudvalg på 5 medlemmer og 2 supple
anter. Desuden vælges et medlem til skolens 
styrelse. Det står udvalget frit at bringe even
tuelle kandidater i forslag til valgene.
Valgene finder herefter sted som følger, idet 
genvalg kan finde sted:

a) formanden, der tillige er formand for for
ældrerepræsentantskabet, vælges for to år 
ad gangen (ulige årstal)

b) 2 medlemmer og 1 suppleant for to år ad 
gangen (lige årstal)

c) 2 medlemmer og 1 suppleant for 2 år ad 
gangen (ulige årstal)

d) 1 medlem til skolens styrelse for 2 år ad 
gangen (lige årstal).

Såfremt dette medlem ikke i forvejen er med
lem af forretningsudvalget, skal forretnings
udvalget udvides med dette medlem.
Valgbare er alle personer, der opfylder kriteri
erne i paragrafferne 4 og 7.
I henhold til den selvejende institutions, In
stitut Sankt Joseph’s, vedtægter er de under 
punkt a) og d) valgte medlemmer samtidig 
valgt til skolens styrelse og skal i henhold 
hertil være myndige og ikke ude af rådighed 
over deres bo. Kandidaterne er valgt i den 
rækkefølge, som de har fået stemmer. Ved 
stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lod
trækning.

§8.
Er ingen forældrerepræsentant villig til at 
modtage valg som formand, skal forældrere
præsentantskabet vælge denne blandt de øv
rige personer, som opfylder kriterierne i para
grafferne 4 og 7, ved et af det siddende for
retningsudvalg indkaldt møde i forældrere
præsentantskabet, hvortil forretningsudval
get har udpeget villige kandidater. Den her 
valgte formand skal i sin funktionstid være 
formand for forælrerepræsentantskabet og 
forretningsudvalget, og indtræde i skolens be
styrelse i henhold til paragraf 7. 47



§9.
Formanden kan efter ønske fritages for arbej
det som forældrerepræsentant, uden dermed 
at miste sit medlemskab af forældrerepræsen
tantskabet. Suppleanten indtræder som for
ældrerepræsentant i den pågældende klasse, 
og der vælges ny suppleant i klassen på det 
førstkommende klasseforældremøde.

§10.
Forretningsudvalget konstituerer sig med 
næstformand og sekretær samt udarbejder 
egen forretningsorden.

§11-
Såfremt formanden fratræder, fungerer næst
formanden indtil næste forældrerepræsen- 
tantskabsmøde, og suppleanten indtræder i 
valgt rækkefølge.

§ 12.
Stk. 1. Senest 2 måneder efter en formands 
fratræden skal forretningsudvalget indkalde 
til forældrerepræsentantskabsmøde, hvor der 
vælges ny formand for resten af den afgående 
formands valgperiode.
Stk. 2. Såfremt det under paragraf 7d nævnte 
medlem vælges som formand, skal der ved 
samme forældrerepræsentantskabsmøde fo
retages valg af nyt medlem til styrelsen, og 
dette medlem skal sidde valgperioden ud.
Stk. 3. Såfremt et medlem af forretningsud
valget fratræder, skal suppleanten i valgt 
rækkefølge indtræde for resten af det pågæl
dende medlems valgperiode. Der vælges ny 
suppleant for valgperioden ud ved det kom
mende forældrerepræsentantskabsmøde.
Stk. 4. Såfremt det under paragraf 7d valgte 
medlem i skolens styrelse fratræder skolen 
(ikke mere har børn i skolen), skal medlem
met fungere skoleåret ud.
Såfremt det her nævnte medlem af skolens 
styrelse ikke ser sig i stand til at fungere i 
skolens styrelse således som foreskrevet, skal 
der vælges et nyt medlem.
Forældrerepræsentantskabet vælger herefter 
snarest et nyt medlem til skolens styrelse. 
Dette medlem vælges for det tidligere med
lems ordinære valgperiode.

§ 13.
Stk. 1. Afstemning i repræsentantskabet fo
regår, med de i paragrafferne 14 og 17 nævnte 
undtagelser, ved simpelt stemmeflertal. Ved 
stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 2. Stemmeret har forældrerepræsentan
ter, eller under disses fravær deres suppleant, 
hver med een stemme.
Hvis repræsentantskabet i henhold til para
grafferne 3, stk.4, 8 eller 9 er udvidet, har de 
deri nævnte medlemmer stemmeret.
Når en klasse derved får flere stemmer, skal 
de øvrige klasser hver have samme antal 
stemmer, der afgives af forældrerepræsentan
ten, eller under dennes fravær af suppleanten. 
Stk. 3 På begæring af een stemmeberettiget 
skal der afholdes skriftlig afstemning.
Stk. 4. Forslag optaget under punktet »Even
tuelt« kan ikke bringes til afstemning.

§14.
Stk. 1. Forældrerepræsentantskabet skal ud 
over det i paragraf 6 nævnte møde normalt 
holde tre møder om året, der indkaldes af 
forretningsudvalget med mindst 4 ugers var
sel og med følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Navneopråb
c) Godkendelse af referat
d) Orientering ved formanden
e) Indkomne forslag
f) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal 
være forretningsudvalget i hænde senest 14 
dage før mødet, og være udsendt til de enkelte 
forældrerepræsentanter og deres suppleanter 
senest 7 dage før mødet.
Stk. 2. Ved møder, hvor skolelederen, lærer
rådsformanden og elevrådsformanden indby
des, udvides dagsorden med følgende punkt: 
Orientering om skolens virksomhed ved sko
lelederen, lærerrådes formand og elevrådets 
formand.
Punktet indgår efter formandens orientering. 
Stk. 3. Formanden kan i særlige tilfælde med 
kortere varsel indkalde til ekstraordinært for
ældrerepræsentantskabsmøde, hvor kun em
ner, der er angivet på mødeindkaldelsen, kan 
behandles.

§15.
Såfremt to trediedele af forældrerepræsen
tantskabet fremsætter ønske om ændring af 
forretningsudvalgets sammensætning, skal 
valg af nyt forretningsudvalg finde sted, idet 
det under paragraf 7d, nævnte medlem dog 
ikke i henhold til skolens vedtægter kan få 
afkortet eller ændret sin funktionsperiode i 
skolens styrelse i denne anledning.

§16.
Stk. 1. Det påhviler forretningsudvalget at 
holde forældrene orienteret, enten direkte el
ler gennem forældrerepræsentantskabet.
Stk. 2. På foranledning af forretningsudval
get udarbejdes der et referat efter hvert foræl
drerepræsentantskabsmøde. Referatet god
kendes foreløbig af forretningsudvalget inden 
udsendelse til forældrerepræsentanter og sup
pleanter til endelig godkendelse på et senere 
forældrerepræsentantskabsmøde.

§17.
Forretningsudvalget skal ved møde med sko
lens styrelse/ledelse behandle generelle og ad
ministrative problemer, der måtte opstå. For
retningsudvalget holder normalt møde med 
skolelederen hver 3. måned; endvidere skal 
det til enhver tid kunne anmode skolelederen 
om et møde, enten med forretnigsudvalget 
alene eller med hele forældrerepræsentant
skabet.
Ligeledes har skolens styrelse og skoleleder 
ret til at indkalde til møde, når det skønnes 
nødvendigt.

§18.
Stk. 1. Ændringer i vedtægter kan først finde 
sted, når forslag hertil har været optaget på 
dagsordenen og herefter været til behandling 
i et af forretningsudvalget nedsat vedtægt
sudvalg.
Stk. 2. Til vedtagelse af ændringsforslag kræ
ves, at mindst to trediedele af forældrerepræ
sentantskabet stemmer herfor. Vedtages for
slaget af forældrerepræsentantskabet, fore
lægges ændringen for lærerrådet og skolens 
ledelse til endelig vedtagelse i skolens sty
relse.

§ 19.
Vedtægterne træder i kraft 1.11.1984 og op
hæver vedtægter af december 1977.
København, den 9. oktober 1984.
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