Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Mandag den 19. november 2012 kl. 19.30 - ca. 22.00
Dagsorden:
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
Afbud: Torben, Mette.
Til stede: Anders, Ivar, Jens, Nils-Henrik
b. Dagsorden og referat mødet d. 23.10.12 godkendt
c. Ivar Tønnesen har besluttet at trække sig fra bestyrelsen i Skole og Forældre
København med øjeblikkelig virkning. Konstituering: Anders valgt som
næstformand.

d.
2. Aktuel skolepolitik.
a. Finansiering af folkeskoler hhv. privatskoler – Besøg af Peter Højgård Petersen fra
Lilleskolernes forening, der redegjorde for de frie skolers finansieringsmodel.
Blandt andet: I 2013 tilskudsprocent på 72 - dvs. 43.238 kr. pr. elev pr. år.
Tal kan ses på UVM’s regnskabsportal. Der er en pulje til specialundervisning og en
pulje til vikarudgifter. Frie skoler har samme regler vedr. specialelever som
folkeskoler. Grundlæggende kan de ikke betale sig at tage specialelever.
Mange usikkerheder i BUF’s beregninger. Han var positivt indstillet overfor et socialt
taxameter på frie skoler.
b. Regler for holddannelse efter niveau samt ny version af dokument om parallellagte
timer gennemgået. Anders færdiggør papiret, der efterfølgende sendes til BUF med
henblik på at udbrede kendskabet til det..
c. Kommunalvalget 2013. Herunder møde med RV d. 8.11. Det blev besluttet at lave et
egentligt politikpapir om foreningens fokuspunkter. Punkt på næste møde.
3. Fornyelse af sekretariatsaftale - evt. blad. Udsat til næste møde.
4. Fremtidige dialogmøder. Forslag til dagsorden blev gennemgået.
5. Høringer - pt. ingen høringer
6. Planlægning af bestyrelsesseminaret lørdag den 19. januar. Sekretariat laver mailrunde:
Emner: Medier, evaluering af kurser og overordnet planlægning af 2014,
Kommunalvalgskampagne. Også på næste dagsorden
7. Evaluering af efterårskurser. På januarmøde.
8. Eksterne arbejdsgrupper
a. Orden i butikken v. Anders
b. Kvartalsmøde med direktionen d. 29.11. Se bilag på side 2 vedlagt dette referat
c. Møde med Pædagogisk Faglighed d. 1.11
d. Workshop om Københavnerbarometeret d. 30.10. Se dagsordenspunkt
Anders forsøger at få møde med Anne Vang for at sikre årligt
københavnerbarometeret. Ellers mailer Jens til alle udvalgsmedlemmer.
9. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
Tjek maillisten og meld på. Torben tjekker næste BUU-møde den 5. december.

10. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne. Udsendeles af mail vedr. afholdelse af møder i områderne for
skolebestyrelserne.
c. Nyt fra Landsforeningen. Herunder Landsmøde
11. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
12. Eventuelt. Næste møde onsdag den 12. december kl. 19.30.

Ref: SP

Bilag til dagsorden for bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København d. 19.11
Ad pkt 4: Fremtidige dialogmøder:
Følgende er på Lene Jeppesens liste nu. Har vi andre? Hvilke skal vi prioritere?












Vikardækning
Pædagogisk modernisering af folkeskolen
Den digitale folkeskole i København
Fastholdelse og rekruttering af børn i den københavnske folkeskole
Inklusion
Oplæg om udskolingsmodeller
Segregering i den Københavnske folkeskole
Københavner-modellen 2.0
Udfordringer med skole/hjemsamarbejdet i den mangfoldige skole
Undervisningsdifferentiering (Lærerne havde det på sommeruniversitet)

Ad pkt 8b: Kvartalsmøde med direktionen:
Eventuelle dagsordenpunkter:
 Fraværsstatistik
 Indskrivningsforløb
 Deltagelse i arbejdsgruppe omkring kvalitetsrapport
 Brugerundersøgelser blandt forældre
 Parallellagte timer (måske)

