Referat, bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1

Dagsorden:

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Til stede: Jens, Stig, Anders, Anja, Stefan
c. Dagsorden - samt referat fra mødet d. 25.04.12 godkendt
2. Fastlæggelse af mødedatoer for første halvår 2013.
Sekretariat laver udkast.
3. Høringer
a. Nedlæggelse af Hillerødgades Skole. Revideret udkast sendes ud til de implicerede
skoler til orientering før indsendelse.
b. Feedback fra skolebestyrelsen på Peter Vedelsgade Skole vedr. vores høringssvar
om nedlæggelse af gruppeordningen på Sønderbro Skole. Besluttet fremover at
sende høringssvar til orientering til de implicerede medlemsbestyrelser inden
indsendelse til kommunen.
4. Kurser. Efterårskurser og evt. fyraftensmøde i forbindelse med generalforsamling.
Beslutninger:
Ivar bedes om at håndtere tilmeldinger.
Deltagere i en-dags ”startkursus” får udleveret Skolebestyrelsens Håndbog uden
beregning.
Startkursus afholdes på Ørestad Skole, alternativt Blågård Skole.
Anders og Anja leverer data på kurser til Sekretariatet.
Husk et trækplaster til to-dages-kurset.
5. Møde til ”afløsning” af Fællesrådet. Vi har tidligere lovet KLF at tage et initiativ.
Sekretariat laver udkast til invitation til fællesmøde, samt udsendelsesliste.
Deltagere: Bestyrelserne for KLF, Skolelederne og eleverne i KBH, forvaltningen (Else og
Mikala), samt BUU-medlemmer og borgmester.
Mødedato fastlagt til 15. august.

6. Eksterne arbejdsgrupper
a. Status på materiale om ledelsesværktøjet: Anders: Er på vej
b. Dialogmøde 26.09 - forslag til dagsorden: Københavnermodel, segregering,
skole/hjem i forhold til etnisk diversitet, Integrationspakke, Ungdomskommission
c. Kvartalsmøde med direktionen d. 11.06 - emner: Ledelsesværktøjer, dialogmøde,
integrationspakke, videre (budget-)proces ift. Ungdomskommission, mødedatoer
vedr. intromøder, 3,5 minuts logon-tid i Valby
d. Arbejdsgruppe vedr. forældreinddragelse og inklusion. Jens holder møde med Nina
og fastlægger en køreplan som skolebestyrelserne kan følge, hvis de vil have
indflydelse.
Samarbejde med landsforeningen? Anders: Vigtigt at pointere, at ikke alle skal
inkluderes i normalklasser. Landsforeningen erklærede sig enige heri ved
hovedbestyrelsesmøde 11.-12. maj.
e. Arbejdsgruppe vedr. Folkeskolen – det naturlige førstevalg: Kampagne på vej til
september 2012. Hovedkonklusionen er, at skolens indsats for rekruttering skal
forbedres. Anja videresender undersøgelser.

f. Styregruppe vedr. styrket samarbejde mellem lærere og pædagoger. Møde 14/6
g. Følgegruppe vedr. integrationspakken: Møde 29.5. Jens deltager. På dagsorden bla.
sprogtest
h. Familiekurser: Jens deltager i møde. Afholdes nu en gang pr. år.
7. Blad og nyhedsbrev: Nyhedsbrev sendes ud inden sommerferien
8. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
9. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne. Herunder eventuelle møder vedr. kodeks
c. Nyt fra Landsforeningen: Morten Kruse ansat som ny sekretariatsleder fra 1. august
10. Opfølgning på opgaveliste: Se de nye opgaver i dropbox
11. Eventuelt.
Mødet i august aftalt til at starte kl. 18 med noget af spise.
Næste møde den 20. juni

Ref: SP

