Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.30 - ca. 22.00

Referat:
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Deltagere: Anja, Mette, Stefan, Jens, Anders.
Ivar med fra kl. 21.30.
c. Dagsorden og referat fra mødet d. 14.08.12 godkendt
2. Høringer
a. Nedlæggelse af gruppeordninger - frist 28. september 2012
Er skolerne klar? Ikke imod nedlæggelse, fordi børnene godt kan inkluderes, hvis de
kan få lidt ekstra hjælp.
Helhedsorienteret individuelt tilbud til alle.
Sekretariat laver udkast og rundsender på mail inden deadline.
b. Klubfællesskaber – frist 12. oktober 2012
Positivt med områdeansvar til lederen. Tager klubber ud af klynger.
Håber det følger ungdomskommissions anbefalinger og ambitionsniveauet. Der
skulle være ungehuse, men dette forslag er kun fælles ledelse.
Godt at være opsøgende og godt med det fællesskab, det kan medføre.
Jens snakker med Lulu om relation til ungdomsskoler.
Sekretariat sender høringsmateriale til Lulu.
3. Skolebestyrelsens principper
a. Inklusion.
Bør der laves særskilte principper om inklusion?
Alle principper skal inklusionsmainstreames men bør der også laves specifikke
inklusionsprincipper?
I KK’s inklusionspakke er der mange elementer, som skolebestyrelsen skal tage
stilling til.
Anders: Nina fra forvaltning siger kun mainstreaming, men andre siger også
særskilte principper. Forældre og lærere mangler viden om, hvad man skal gøre.
Vi kan sige noget generelt. Hvis ikke inklusion skal blive en fiasko, skal der ske
ændringer og undervisningsdifferentiering praktiseres mere.
Brug for skolelederens opbakning til fx inklusionspædagog. Inklusion kommer ikke
til at køre af sig selv.
Anders har skitser til principper. Bl.a.: Fysisk, social og fagligt inkluderet – ellers er
ikke inkluderet.
Fastsætte undervisningsmateriale, hvor der er differentieret undervisning bygget
ind. Fx tre forskellige bøger med samme indhold og tre forskellige sværhedsgrader.
Inklusion handler om alle børn. Alle skal håndteres individuelt.
Skolen er ikke en pølsefabrik, der producerer en ensartet vare. Samfundet har brug
for specialister og forskelligheder.
Stefan: Lav et møde i skolebestyrelsen med medarbejderne i kompetencecenteret,
fordi de er et omdrejningspunkt for inklusionsindsatsen.
Anja: Folderen ”Velkommen til folkeskolen i København” er blevet
inklusionsscreenet og der var kun ét ord, der blev skiftet ud.

Det er ikke kun skolebestyrelsens ansvar. Det er en politisk beslutning, der er blevet
taget.
Selvfølgelig skal man have et overordnet princip, men problematisk at pinde ud,
hvem man særligt skal se efter i klassen. Jeg kan bedre lide tankegangen om, at se
igennem alle principperne igennem.
Nina og Majbritt Møller har tilbudt at stå for arbejdsgruppen for principper på
inklusionsseminaret. Jeg mener det er hver enkelt skolebestyrelses ansvar.
Jens: Principperne skal ikke pinpointe de enkelte ”problembørn”.
Godt med eksempler – også fra eksisterende principper.
Anders: Lederen af Frejaskolen, Lone Beyer, holdt foredrag, der var en øjenåbner.
Vi skal ikke åbne en debat, der går på om inklusion er godt eller skidt.
Stefan: Vi skal bruge samme terminologi som resten af DK: Inklusion.
Forvaltningen burde tage bolden mere. Men vi bliver nødt til at stå på
inklusionstoget. Der skal både mainstreames for inklusion i alle principper og være
et dedikeret princip.
17. møde i arbejdsgruppe for forældreinvolvering vedr. inklusion.
Inklusionsprincipper kan googles.
Anders: Landsforening inviteret med til seminar 5.-6. okt.
b. Øvrigt om principper
Vidensopsamling på hjemmesiden vedr. principper. Send principper til sekretariatet.
4. Evaluering og opfølgning af Fællesmødet mellem Folkeskolens parter
Godt fremmøde. God skole at holde møde på – hvis man ellers kan finde det.
Ikke så konkret, men positivt at alle snakkede sammen.
KLF og Brug Folkeskolen arrangerer de to næste møder.
Stefan: Opløftende møde. Alle meldte positivt tilbage. Men der skal være mere konkret
dagsorden næste gang: Fokus på engagement
- og der skal sendes remindere til politikere på sms i sidste øjeblik, hvis de skal komme.
Anders: Interessant at høre de andre parters kæpheste, bla. skolelederne
Jens: Godt med fokus på læringslyst
5. Kursus
a. Deltagerbetaling for kurser (se maildiskussion med forvaltningen)
Jens ringer til Lene og forhører sig
b. For nye medlemmer 15. september: 25 deltagere pt.
c. Inklusion 5/10 – 6/10. Ca. 40 deltagere.
Især idéer til flere workshops (helst om inklusion).
Sekretariat kontakter Lis Agerbæk med henblik på at lave artikel fra seminaret og
tjekker at nyansat kan deltage.
Forslag til ekstra workshop: Forældrevinklen på inklusion: Lulu har gode ideer.
Jens: Inklusionsaftalen indeholder forsøg med forældreinddragelse
Jens laver tekst til workshop vedr. værdispil.
6. Eksterne arbejdsgrupper
a. Brunchmøde med Anne Vang. Herunder diskussion om social arv. Ivar deltager.
Emner:
Start tidligt. Fagfolk kan nærmest udpege dem, der giver problemer, allerede i
vuggestuen.
Tværgående indsats nødvendig.
Ikke nok med penge
Familieorienteret håndholdt helhedsindsats

b. Arbejdsgruppen Folkeskolen det naturlige førstevalg.
Herunder diskussion om kampagne i efteråret. Alle interessenter har forpligtet sig til
at gøre en presseindsats med positive historier om folkeskolen.
Tryghed og trivsel aftalt som slogan.
Næste nyhedsbrev: Opfordrer medlemmer til at skrive en lille artikel om en god
aktivitet i indskolingen og sende den til deres lokalavis med henblik på at tiltrække
forældre + vedlæg link til rekrutteringshåndbog.
c. Arbejdsgruppen vedr. forældreinddragelse i forbindelse med inklusion
d. Dialogmødet onsdag d. 26.9: Skole hjem samarbejde: Ordstyrer for hver gruppe.
Indkaldelse kommer sent. Send forespørgsel til Lene om at få indbydelsen.
Sekretariat sender link til EVA rapport om skolehjemsamarbejde
e. Fællesmøde med KLFs bestyrelse mandag d., 24.9 på Christianshavns Skole.
Anja tjekker, bestiller sushi og melder tilbage.
7. Generalforsamling onsdag d. 26.9: Send reminder til Jens].

8. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
9. Siden sidst og meddelelser
d. FU
e. Distrikterne.
f. Nyt fra Landsforeningen. Husk at deltage i landsmødet. Ivar opstiller som
næstformand. Finn Juel fra Aalborg stiller også op til næstformand.
Finn Juel er Mettes kandidat. HB indstiller Finn Juel.
Jens: det giver ingen mening, når stemmetallet er så tæt.
Lav evt. forslag.
Ivar: Gruppearbejde om, hvordan udmønter arbejdsprogram nationalt, regionalt og
lokalt.
Meget topstyret sidste år: Landsmødet skulle vedtage overordnede skolepolitiske
pejlemærker.
10. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
11. Eventuelt. Sekretariat laver udkast til nyhed om budgetforlig.
Fællesmøde m. KLF 24.9. Generalforsamling d. 26.9. Næste møde den 23.10

Med venlig hilsen
Jens
AFBUD meldes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk senest 12.september kl. 10:00.

