Referat generalforsamling Skole og Forældre 28.oktober 2010
Tilstede: Jens (Lundehus skolen) , Lulu, Ib (Lundehus skolen), Muhammad (Holberg skolen), Rikke
(Oehlenschlægersgades Skole), Anja (Christianshavns skole), Thomas (Frederiksgård skolen), Stig
(Kirkebjerg), Torben (Engskolen), Stefan (Kirkebjerg skole), Anne Mette (sekretariatet).
Afbud: Ivar (møde på skolen), Mette (Sygt barn), Jesper (syg), Ib (Møde på skolen).
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent samt stemmeudvalg
Thomas valgt til dirigent. Lovligt indkaldt. Lulu og Anne Mette stemmeudvalg.
2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
Godkendt.
3. Beretning ved Jens. Udsendt på forhånd.
At fællesrådet nok nedlægges har konsekvenser for foreningen. De medlemmer som er for
FR nu fortsætter indtil en afklaring.
Debat og diskussion:
 Kritik af at materialet fra kurset mangler, så det er for svært at danne netværk.
 Landsmødet – opfordring til at deltage og give Københavns stemme.
 Dobbeltsyn på specialreformen – den inkluderende pædagogik er en ting og er
meget væsentligt, men så er der specialreformen som skærer ned og ødelægger
den forebyggende effekt.
 Fællesrådet – talt om at invitere politikerne til os i stedet for, hvis fælles rådet
nedlægges. Fortsætte arbejdet bare hos os i stedet for hos dem.
 Bør være en del af beretningen at der kommer valg inden for det næste år og at
folkeskolen bliver et stort emne – god mulighed for foreningen at sætte en
dagsorden.
 Vi skal søge samarbejde med børnehaveforældrenes organisation (KFO) – de to
områder taler ikke meget sammen – hvordan gør vi det? Det store skifte som
børnene oplever når de starter i skolen skal vi kunne gøre bedre.
 Holddannelsespenge – hvad kan de bruges til? Der er ikke særlig mange. Det er
puljepenge, som skal søges.
 Behøver også meget samarbejde med fritidshjemmene – mange bestyrelser
fungerer ikke så godt på fritidshjemmene.
 Beretningen enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag.

5. Fællesrådet – er behandlet i beretningen.
Skole og Forældre, Kbh. holder valg til fællesrådet, hvis det opretholdes. Hvis ikke, så
holder foreningen nyt valg.
6. Valg, jfr. § 7 og §8
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Fødte medlemmer: Jens, Ivar, Ib, Torben, Thomas, Larty.
Der skal vælges 7:
Opstilles: Mette Kirk (Blågård Skole), Jesper Bintos (Islands brygge), Per Nilsson
(Lundehus), Anja (Christianshavns skole), Stefan (Kirkebjerg skole), Rikke Helverskov
(Oehlenschlægersgades Skole), Karen Hytteballe (Rådmandsgade)



Anja, Stefan, Jesper, Karen – valgt for 2 år
Mette, Per, Rikke – valgt for 1 år.

b. Valg af suppleanter
Stig Bang – 1.supl.
Muhammad Kamal – 2.supl.
Suppleanter må deltage på bestyrelsesmøder, hvis de har lyst.
c. Valg af revisor og revisorsuppleant – Ivar pålægges at finde en revisor og
revisorsuppleant.
7. Eventuelt
 Lulu siger tak for denne gang – ” I må altid gerne ringe – jeg ved et og andet”.
 Ros til organisationen for at gøre et godt arbejde.
 Næste møde tirsdag den 16.november kl.19.30. Kvægtorvsgade 1, kld., 1710 Kbh. V
 Anne Mette sender datoer ud for resten af året og dokumentet med udvalg og
poster, der skal besættes.
 Udsender materiale ud fra landsforeningen til de nye.

