Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Onsdag den 20. juni 2012 kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1
Referat:
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Til stede: PH, Jens, Stig.
Afbud: Stefan, Mette, Torben.
Kommer senere: Anja, Anders med fra punkt 6.
c. Dagsorden, samt referat fra mødet d. 24.05.12 godkendt
2. Høringer: Skoledistriksændringer. Høringsfrist 29.06. Se: blivhoert
Bestyrelsens holdning er, at det ikke er uden omkostninger for forældrene, der tror deres
barn skal på en bestemt skole og det skal barnet så alligevel ikke.
Resultatet bliver i nogle tilfælde, at forældrene vælger en privatskole. Især, når man ikke
må tage børn ind fra nabodistrikter. I realiteten er det fri skolevalg nærmest ikkeeksisterende. Bestyrelsen sender ikke høringssvar selv, men gør opmærksom på
ændringer i nyhedsbrev.
3. Samarbejdet mellem sekretariatet og bestyrelsen v. Stig
Husk at lave ændringer i dokumentet i Dropbox.
En mulig fremtidig ændring af sekretariatsaftalen til klumpsums-aftale blev diskuteret.
4. Mødet mellem Københavns Folkeskoles parter d. 15.8
Send reminder inden sommerferien til dem, der ikke har tilmeldt sig.
5. Eksterne arbejdsgrupper: Herunder
a. Møde med KLFs bestyrelse: Datoforslag 19.september kl. 18-21. Jens foreslår ny
dato. Anders: gerne have biblioteker inddraget i læsetræning. Evt. fælles
henvendelse med KLF til BUU. Opdel læse-let-kasser på årgange ligesom på nogle
biblioteker før.
Lav fælles henvendelse fra KLF og SOF KBH til kultur og fritidsforvaltning.
b. Forslag til dagsordenspunkter til næste dialogmøde d. 26.9: Inklusion,
Københavnermodel, segregering, Skole hjem samarbejde i relation til etnisk
diversitet, integrationspakke, ungdomskommissionen. Foreslå oplægsholder til
dialogmøde, evt. forsker bag EVA-rapport vedr. skole hjem samarbejde.
Godt med korte oplæg og oplæg fra hver gruppe. For få
skolebestyrelsesmedlemmer med til sidste møde.
c. Kvartalsmøde med direktionen d. 11.06: KBH SOF budskaber på mødet: Videre
budgetproces i forhold til Ungdomskommission: SOF KBH har ikke hørt noget
endnu?? AV foreslog formøde den 15.8. Forslag ikke færdig endnu.
Vigtigt at invitation til intromøder for børnehaveklasser bliver sendt ud tidligt og at
møderne bliver afholdt tidligt.
Lave velkomst til nye skolebestyrelsesmedlemmer incl. omtale af vores kursus.
d. Forældreinddragelse vedr. inklusion, Jens, Anja, Stefan deltager (ret på hjemmeside)
Forvaltning deltager på efterårskursus. Forvaltning laver køreplan for, hvornår
skolebestyrelserne skal lave hvad i forhold til inklusion (Fx ressourcecenter).
e. Styregruppe vedr. styrket samarbejde mellem lærere og pædagoger. Jens har fået
notat, der kommer i Dropbox. Notatet er en sammenskrivning af arbejdet indtil nu i
under-arbejdsgrupperne.

f. Følgegruppe vedr. integrationspakken: Har kun været ét møde. Vedr. sprogtest var
der interessante resultater. Forventede elever fra få skoler, men der var elever fra
hele byen. Og der var mange etniske danskere, der var sprogsvage. Ca. 560 elever
havde behov. Mange af dem skal ikke flyttes, mange venter et år, nogle på friskole
og endte med ca. 50 børn.
Tilfredsstillende, at der med dette arbejde nu er etableret en tilfredsstillende
overlevering fra børnehave til skole.
g. Familiekurser: Er en del af kompetencecenter, som lærere kan benytte sig. Holder
også kurser for lærere om teamsamarbejde – skolerne siger kurserne er rigtig gode,
bla. fordi de har tid til at være med i teammøder.

6. Kursus. Status på efterårskurserne: Er arrangeret: Tilmelding, kursussted for
lørdagskursus: Ørestaden Skole.
Send indbydelse til SB-formænd på ikke-medlemmer: Ørestad, Bavnehøj, Randersgade.
Invitation til efterårskurser i nyhedsbrev: info om at prikke nye medlemmer på skulderen.
Ivar står for introkursus, program, oplæg m.v.
Weekendkursus: Mangler trækplaster fredag aften: Anders foretrækker: Peter Mygind, der
fortæller om antimobning.
Lørdag 3-4 korte indlæg:
Psykolog fra Vejle / eller anden ekspert
Københavns Kommune: Rammerne for inklusion
Leder af Frejaskole: Hvad er vigtigt for god inklusion. Fordele ved inklusion.
Anja og Jens: Fortæller om skolebestyrelsens rolle vedr. inklusion – med efterfølgende
workshop, hvor deltagere går i gang med at lave et princip for inklusion.
Sekretariat laver nyhed til hjemmesiden om introkursus på basis af input fra Ivar.
Sekretariat arrangerer transport.
Anja konfirmerer aftale med Nina / Maibritt fra forvaltningen.
Anders konfirmerer aftale med lederen af Frejaskolen.

7. Observatører i skolebestyrelsen. Se meddelelse fra Søren Hegnby i Dropbox
Københavns Kommune har ansøgt om dispensation til at vælge observatør i
skolebestyrelsen som repræsenterer lokale interesser. Ole Hvilsum oplyser, at der er givet
lignende dispensationer i andre kommuner.
Anja: Et problem, at der skal sidde folk i skolebestyrelsen, der ikke er demokratisk valgt. Et
skråplan. Kan altid invitere relevante personer til relevante punkter i forvejen. Kan blive
styret af kræfter udefra.
PH: Forældre udgør i forvejen lokale interesser.
Ivar: Kommunalbestyrelsen kan i forvejen være observatør. Retten til at udpege skal ligge
hos skolebestyrelsen. Søg agtindsigt i ministeriet. Hvis ministeriet siger, at kommunen skal
udpege, så reagere til ministeriet. Muligheden er god nok, hvis skolebestyrelsen udpeger.
Jens: Kortslutning af demokratisk system, hvis det er andre end skolebestyrelsen, der
udpeger.
Anders: Tavshedspligt bliver sværere at overholde. Det åbner en ladeport. I praksis betyder
observatører, at forældrene får mindre indflydelse.
Jens: Konklusion: Meget betænkeligt. Kun acceptabelt, hvis det er skolebestyrelsen, der
udpeger og selv mener det er en god ide. Undren over, at de har drøftet sagen med
skolelederne uden at drøfte med skolebestyrelsesmedlemmerne.
Sekretariat laver udkast til brev til kommunen.
8. Status på ”Orden i butikken”/skolebestyrelsens adgang til ledelsesværktøjer v. Anders
Se dokument i dropbox med oversigt over, hvilke informationer, der kan trækkes ud af
systemet.
Forvaltningen vil ikke udlevere screenshots af systemet, så skolebestyrelsen kan se det.

Konceptet for systemet er følgende for skolelederen:
Rød= handleplan – Gul=opmærksomhed – Grøn=OK
Ivar: Bør lave krav i hver skolebestyrelse til, hvilken information skolebestyrelsen vil have.
Jens: Det er principielt, så den skal helt til tops.
Jens skriver brev til Else Sommer.
9. Aktuelle punkter at have fokus på i skolebestyrelserne vedr. inklusion. Oplæg v. Anders
a. Struktur for hver skoles ressourcecenter, der skal være oprettet per 1. august. Se
denne link: BUU 07-03-2012 og dokument Model for organisering af
ressourcecentre.pdf i Dropbox
b. b. Inklusionspædagogens rolle som vejleder i at skabe inkluderende miljøer i og uden
for undervisningen. Blandt inklusionspædagogens roller bør være at give vejledning
til lærerne om f.eks. at danne et inkluderende miljø.
I nyhedsbrev:
Vigtigt at inklusionspædagogens rolle behandles i skolebestyrelsen i relation til
ressourcecenteret.
Vigtigt at skolebestyrelsen sætter ressourcecenteret på dagsordenen, blandet andet
at sikre et lokalefællesskab, så videndeling bliver naturligt.
Læg dokumenter ved.
Lav nyhed om
10. Nyhedsbrev/blad: Nyhed: Massiv satsning på IT, der på mange skoler bliver rullet ud i
sommerferien. Se Ivar Wiki og bed skoleleder udfylde spørgeskema.

11. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
12. Siden sidst og meddelelser. Herunder FU, Distrikterne og Landsforeningen.
Stort forsøg med to-lærer-ordning næste skoleår.
Finansråd kampagne: Giv børn bedre finansiel forståelse.
Kampagne om inklusion starter til efterår. SOF KBH vil gerne inddrages. Ivar kontakter
Ingelise.
13. Opfølgning på opgaveliste - se altid seneste udgave i Dropbox.
Der er nye opgaver fra dette referat til Anders, Anja, Ivar, Jens og sekretariatet.
14. Eventuelt.
Stig Bang meddeler, at han med øjeblikkelig virkning udtræder af bestyrelsen på grund af
mangel på tid.
Næste møde den 14. august, Bemærk, at vi mødes til spisning kl 18:00

