Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1
Referat:
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Til stede: Stefan, Anders, Ivar, Mette, Torben, Jens.
Afbud: Nils-Henrik,
c. Dagsorden og referat fra mødet d. 13.09.12 godkendt.
2. Konstituering og diskussion om antal medlemmer i bestyrelsen
a. Bestyrelsen blev konstitueret som følger: næstformand Ivar, kasserer Stefan, redaktør af
SOF-orientering/hjemmeside afventer genforhandling af sekretariatsaftale,
forretningsudvalg Jens, Ivar, Stefan, Anders, kursusudvalg Anders, budgetudvalg for
kommunens budget Jens, Anders og Ivar
b. Øvrige udvalg og arbejdsgrupper
Udsat til næste gang.

3. Aktuel skolepolitik.
a. Finansiering af folkeskoler hhv. privatskoler - forvaltningens beregninger.
Deltagelse af Michael Christensen, teamleder i budget og analyseafdelingen og
økonomidirektør Jesper Rønnow Simonsen, begge fra BUF deltog fra kl. 20-20.45.
JRS og MC sender yderligere data vedr. baggrunden for beregningerne.
Mette: Det interessante er, om der er balance mellem privatskoler og folkeskoler – og om
der er incitamenter for privatskolerne tager et socialt ansvar.
Anders: Godt at der er flere skoletilbud. Vi har brug for mennesker med forskellige
skolebaggrunde. Men takst for privatskoler skal være lavere, fordi de ikke tager et socialt
ansvar og fordi det er vigtigt at støtte folkeskolerne i denne situation hvor mange vælger
privatskoler og prognoserne peger på at det vil fortsætte med at stige, hvis der ikke bliver
gjort noget.
Jens: Myter afgør forældres valg af privatskoler. Myterne går på gode privatskoler og
dårlige folkeskoler og disse myter skal nedbrydes.
Mette kontakter friskoleforening/privatskoleforening med henblik på at deltagelse i næste
møde.
Mette: Lav indlæg i Information i folkeskolepanelet. Vær mere offensiv. Politiken har hver
mandag skolestof. Der skal vil også være aktive. Send løbende presselinks til alle i
bestyrelsen.
b. Ny Nordisk Skole: Læs Anders’ mail og punktet udsættes til næste møde (?).
4. Høringer:
Målsætninger og budgetmodel på klubområdet Deadline: 2. november: Sekretariat dobbelttjekker
relevans af høringssvar fra foreningen.
Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber Deadline: 16. november: Anders,
Torben, Ivar og Jens læser og sender stikord til sekretariat med henblik på udarbejdelse af
høringssvar.
Budgetmodel for elevhjem. Deadline 16. november. Sekretariat beder Michele kommentere med
henblik på vurdering af relevans.
5. Evaluering af efterårskurser: Jens: Forrygende evaluering med interesserede deltagere og stor
vilje til at arbejde videre hjemme på skolerne. Evalueringen skydes til næste dagsorden.
6. Elevfravær:
Ivar: Der mangler rapportering af elevfravær i kommunens kvalitetsrapport. Dertil kommer, at
skoleledere sidder i et udvalg med henblik på at udvikle kvalitetsrapport. Hvorfor er SOF KBH
ikke med i det udvalg? Ivar laver udkast til mail til direktionen.

7. Eksterne arbejdsgrupper. Herunder
a. Projekt helhedsorienteret faglig support v. Anders: Mødet aflyst
b. Evaluering af sidste dialogmøde: Indkaldelsesprocedurer af forældre utilfredsstillende –
mange skolebestyrelsesmedlemmer får ikke noget at vide før meget sent. Dårligt
organiseret gruppearbejde denne gang. God oplægsholder.
Ivar: Hold formøder.
Direktionen fra BUF manglede funktion på mødet.
c. Det årlige møde med Pædagogisk Faglighed d. 1.11: Emner til dagsorden: Dialogmøde,
parallellagte timer,
d. Følgegruppen for integrationspakken: Ønske om at få referater fra følgegruppen. Mette og
Jens skriver mail desangående.
e. Folkeskolen. Det naturlige førstevalg: Presseplan på mail. Sekretariat finder evt. opgaver til
os i presseplanen.
f. Brunchmøde med Anne Vang: Diskussion af budget 2014, Anne Vang bekymret for et for
ensidigt fokus på, at overenskomstforhandlinger med lærere skal levere mere
undervisning til de samme penge.
g. Workshop om Københavnerbarometer: Ønske om årligt barometer og ønske om en
egentlig forældreundersøgelse. Jens og Anders deltager i workshoppen

8. Blad, nyhedsbrev. Sekretariat laver blad på baggrund af allerede produceret materiale.
9. Siden sidst og meddelelser.
FU,
Områderne,
Nyt fra Landsforeningen: Landsforeningen har indsendt ønsker til lovændringer i den kommende
folkeskolereform, med fokus på uddannelse af skolebestyrelsesmedlemmer og præcisering af
skolebestyrelsens tilsynsforpligtelse på baggrund af personsager
10. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
11. Eventuelt: Orden i butikken skal på dagsordenen til næste møde. Næste møde den 19.
november 2012
Ref: SP

