Referat af bestyrelsesseminar
Lørdag den 19. januar 2013 kl. 10 - 17
Kvægtorvsgade 1
Referat:

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Deltagere: Jens, Stefan, Anders, Nils-Henrik. Afbud: Mette, Torben, Michele
c. Dagsorden og referat fra mødet d. 12.12.12 godkendt
1a.

Parallellagte timer:
Dele af Anders’ notat er tjekket af undervisningsministeriet. Københavns Kommune har nu
også kommenteret det. Der er uenighed på flere punkter. Københavns Kommune mener
niveaudeling er forbudt og at ”Holddannelse ud fra løbende evaluering af elevernes udbytte
af undervisningen” kun er tilladt i forbindelse med konkrete vanskeligheder i et konkret
emne, fx grammatik.
Anders: Niveaudeling er tilladt for 8.-10. klasse, hvis der foretages løbende evaluering af,
om eleven er på et hold, der passer til elevens niveau. På grund af kommunens restriktive
holdning er det nødvendigt at finde ud af hvor grænsen ret præcist går. Det skal dog ikke
fortolkes sådan at SOF finder det hensigtsmæssigt at gå til grænsen.
Jens: Det vigtige er at have et spektrum af muligheder i undervisningen, dette er alene én
mulighed.
Stefan: Afklar juraen endeligt med undervisningsministeriet.
Anders og Jens laver forslag til videre dialog med Københavns Kommune og/eller
ministeriet.

2. Skolebestyrelsesvalg 2014. Herunder:
a. Vores indsats:
Stefan: Udskolingsmodel hos os var nok aldrig kommet igennem uden forældrene i
bestyrelsen.
Ideer til markedsføring:
Bagsiden af busstoppestederne råder kommunen over – Kampagne med plakater
tilsvarende kampagnen for indskrivning.
Debat/presse i lokalaviser af Jens.
Send nyhedsbrev, hvor vi efterspørger konkrete eksempler på resultater af
forældrearbejde i skolebestyrelsen og sende dem til os. I nyhedsbrev desuden
opfordre alle til at genopstille/finde nye potentielle skolebestyrelsesmedlemmer.
Find de kendte i medlemsdatabasen og spørg dem, om de har gennemført noget.
Brug landsforeningens materialer.
Find indvandrere i skolebestyrelsen.
Brug kontaktforælder-systemet for at give forældre interesse i
skolebestyrelsesarbejdet – send evt. materiale direkte til kontaktforældrene.
b. Kampagne for at få folk til at stille op til skolebestyrelsesarbejdet (har fået 12.000 kr
bevilliget af forvaltningen). Vi laver video med gode eksempler på konkrete
resultater, som forældrene har opnået i skolebestyrelsen.
Format: On location. Interview/fortælling med/af skolebestyrelsesmedlem. Mens der
snakkes vises så vidt muligt resultaterne af indsatsen (glade børn osv.). Reklame
på TV2 Lorry og efterfølgende Youtube.
Sekretariat får tilbud fra videoproducent på (op til) 4 videospots a 30-45 sekunder.
Film skal produceres i foråret
Stefan: Spørger Søren om han vil være en af casene.
Anders er også klar til at være case.
Sekretariat tjekker pris m.v. på Lorry.

3. Kommunalvalg 2013. Herunder politikpapir/input til de politiske grupper. Hvad synes vi de
skal arbejde for i deres valgkamp og bag efter? Hvad skal vores indsats bestå af?
Idekatalog:
Valgmøder med lærerforeningen.
Vores ekstra pejlemærke.
Efteruddannelse til lærere om skole hjem samarbejde, inklusion og
undervisningsdifferentiering.
Standardspørgsmål til kandidaterne til BR – svar på hjemmesiden.
Stefan: SSP-samarbejde omkring skolen og skolens socialrådgivere. Vi har haft uheldige
episoder - kanonslag.
Flere penge til SSP og bedre samarbejde mellem SOF og BUF.
Fokus på tidlig forebyggende indsats mod vold, bander og mobning med relevante familier
som målgruppe for indsatsen, eksempelvis familiekurser, familieklasser og forældrekurser.
Flere penge til skolesocialrådgiveren (Hun opretter som udgangspunk ikke en social sag i
kommunen, når hun tager på besøg og kan derfor lettere komme i kontakt med forældrene)
Indfør modeller som LP-modellen.
Vedlæg forventningsfolderen.
Forældre skal levere underskrift på ”kontrakt” vedr. forældresamarbejde.
Udskoling, der motiverer, herunder kontakt til erhvervsliv m.v. – med afsæt i
ungdomskommission.
Aktiviteter for utilpassede drenge i mellemtrin, herunder læsetræning - og det kræver
undervisningsudvikling.
Kvalificering af ressourcecentrenes arbejde.
Fokus på konsekvenserne for København af folkeskolereformen.
Fastholdelse af kvalificeret skole hjem samarbejde og arbejde med elevplaner.
Kompetenceløft af skolelederne – med særligt henblik på timeplanlægning og
forberedelsestid.
Krav om PD (Pædagogisk diplomuddannelse) for skoleledere.

Sekretariat laver udkast til samlet politikpapir vedr. kommunalvalget, der skal kunne sendes
til alle BUU-politikere.

4. Hvordan skal vi bruge vores medier: Blad, nyhedsbrev, facebook, andet?
I nyhedsbrev: Årshjul: Husk lige…
2 blade om året.
Blad 1 – Deadline 1. maj:

Blad 2: Deadline: 21. oktober
Indhold:
Kursusindhold
kommunalvalg

Evt. etablering af Facebookprofil for foreningen. Tidsforbrug sekretariat pr. år ca. 20 timer
pr. år.
Nyhedsbrev: ca. 1 gang pr. måned.

5. Kursusvirksomhed 2013
a. Evaluering af 2-dages efterårskursus 2012:
Program for presset.
Evt. lidt mad om formiddagen så folk ikke går sukkerkolde – især ikke hvis frokosten
forsinkes.
Lidt mere fritid
Lidt færre oplæg
Lidt længere tid til spørgsmål bagefter oplæg.
Begrænset antal spørgsmål under oplæg.
Hjemme til aftensmad lørdag.
Deltagergebyr næste år også.
Husk at tage billeder.
Ideudvikling i indledende fase, herefter skal én have ansvaret da der er mange
beslutninger der skal træffes løbende, men vigtigt at kunne spille bold med nogen
der kan give hurtige tilbagemeldinger.
Tidlig booking af sted og kursusholder.
b. Efterårskursus 2013
Sekretariat sender mail vedr. datoer til forvaltningen = Camilla og Lene
Afholdes:
28. september 1-dages kursus
4.-5. oktober 2. dages kursus – husk opstillingsliste til generalforsamling
Elementer:
1-dags:
Genopfriskning af det grundlæggende
Anvendelse af Orden i Butikken / økonomi
politikerpanel (i forb.m kommunalvalg/budgetforhandlinger).
Sikker trafik
Fravær
Byggeproces – sbfmd. fortæller om erfaringer
2-dages:
Tema: Den nye folkeskole
Implementering af folkeskolereform i Københavns Kommune. Tobias/Else Sommer.
Herunder:
a) Udskoling
b) Aktivitetstimer – og hvad så?
c) Samarbejde mellem fritidshjem og skole.
d) kommunalvalg og budgetforhandlinger
Ressourcecentre, virke og resultater - BUF
Status for inklusion - BUF
Enkeltintegration – Tobias/Else
SB-medlemmer og SSP/skolesocialrådgiver/ressourcecenter.
Evt. tematisk sammenhæng til dialogmøder.

c. Temadag i foråret.
Afholdes 16. marts.
Emner:
SSP(Hvem kender BUF), Tryghed i skolen, tidlig forebyggelse af bandedannelse,
Antimobning Helle Rabøl, Tidligere problembarn eller indvandrerprojektmand fra
Vejle.
Ny skoleleder fra Klostervængets Heldagsskole om forebyggelsesstrategier

Antimobbestrategi.
d. Fyraftensmøder e.l.
Ingen aftalt

6. Prioriteringer 2013:
Kommunalvalg
Folkeskolereform
Kurser
Skolebestyrelsesvalg.
7. Bestyrelsen. Hvordan bliver vi flere og hvordan skal vi bedst organisere arbejdet.
Ændring af afholdelse af generalforsamling til senest november - evt. på efterårskursus.
Det kræver vedtægtsændring og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Sekretariat tjekker indkaldelsesfrister.
8. Princip til SB’er om københavnerbarometeret hvert år. Udskydes til næste møde

9. Besættelse af udvalg og arbejdsgrupper.
Kursusudvalg: Anders og Nils-Henrik

10. Eksterne arbejdsgrupper o.l.
a. Forældreinvolvering. Jens tjekker næste mødedato.
b. Følgegruppe integration/københavnermodel II. Jens deltager i næste møde. Stefan:
Svært at fylde klasserne op og det er et økonomisk problem. Kattelemmen er, at
områdelederen kan give dispensation. Børnene var også mere jævnt fordelt end
først antaget og det svækker rationalet i at forbeholde pladser på skolerne.
c. Kodeks for godt skolebestyrelsesarbejde/Orden i Butikken. Anders og Nils-Henrik
arbejder videre.
d. Familiekurserne. Tilbud til familier, hvis børn har problemer, hvor de går en periode,
så familien får etableret gode vaner i relation til skolegang. Gode resultater, men
skolerne er tilbageholdende med at bruge tilbuddet, pga. ressourceforbruget (det
synes vi er kortsigtet).
e. Ungdomsskolen. Lulu bliver perioden ud.
f. KLF: Budget 2014, møde 24. januar: Jens og Anders deltager og aftaler
budgetstrategi, samt aftaler møder med partierne (som Nils-Henrik også deltager i).
Fællesmøde mellem skolens parter arrangeres af KLF.
g. Arbejdsgruppe/møder med med Anne Vang: Livsduelighed, Læs kommissorium og
meld tilbage til Jens. Jens: Brug foreningerne mere. Jens deltager. Fritidsliv.
Folkeskolereform. Inviter AV til bestyrelsesmøde i maj/juni om folkeskolereform.
h. KFO – møde om folkeskolereform. Jens sender doodle ud til bestyrelsen.
Stefan: Skal vi beholde strukturen med fritidshjem?
i. Arbejdsgruppe vedr. indskoling. Jens tjekker næste mødedato. Tal for indskrivning
efter deadline i februar 2013
j. Speeddating mellem skoleledere og virksomheder med henblik på samarbejde om
projekter, hvor elever kommer ud til virksomheder. Jens til møde: Fint møde,
udmærket projekt, god ide.
11. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde. Stefan 6. februar
12. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne.

c. Nyt fra Landsforeningen.
13. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
14. Eventuelt.
Send datoer på bs-møder til mwh.
Næste møde den 19. februar 2013
Sekretariat laver udkast til mødeplan efterår 2013 til næste møde.
Nils-Henrik afbud til 19. februar.

Med venlig hilsen
Jens
AFBUD meldes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk senest tirsdag d. 15.01.13

