Skole og Forældre København
Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 17. juni kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1

Referat:

1. Formalia.
a. Deltagere: Stefan, Anders, Jens, Nils-Henrik. Afbud: Mette
b. Valg af mødeleder: Jens
c. Dagsorden og referat fra mødet d. 22.05.13 godkendt

2. Aktuel skolepolitik.
a. Folkeskolereformen:
Implementeringen i kommunerne er i øjeblikket uklar.
Det er uvist, hvordan pædagogerne skal inddrages i skoletimer.
Sekretariat efterspørger dagsorden til dialogmøde om folkeskolereform.
Stefan: Lektiecafe er et udtjent ord. Der skal findes et nyt ord. Studietime/faglig
fordybelse
Jens: Forpligtende samarbejde med foreninger: Fungerer godt med professionelle
foreninger, men det er ikke gratis.
Stefan: Alle børn skal introduceres til en fritidsinteresse i skoletiden vha. det
forpligtende samarbejde mellem skole og foreninger jrf. folkeskoleforliget.
Fra undervisningsmål til læringsmål.
Læsning af reformltekst:
Stefan: Foreninger
Nils-Henrik: Forældreinddragelse
Jens: Læser det hele.
Bestyrelse sender punkter til sekretariat på baggrund af ekstraordinært dialogmøde.
Sekretariat laver udkast til høringssvar og sender videre til bestyrelse, der indsender
høringsvar inden udløbet af svarfristen pt. den 12. august.
Tjek høringer på http://www.blivhoert.kk.dk/

3. Høringer:
a. Københavns Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Deadline 5. juli.
Høringsmateriale i dropbox.
Fine mål og værdier, men for lidt forpligtende og for overordnet.
Hvordan sikres implementering?
Udkastet til politikken beskriver ikke, hvordan indsatser bliver forankret på tværs af
forskellige faggrupper, institutioner og sektorer.
Der er ikke nogle håndtag i udkastet til Børne- og Ungepolitikken, der stiller
konkrete krav til de projekter, indsatser og strategier, der er i kommunens børne- og
ungepolitik.
Sekretariat laver udkast til høringssvar.
4. Efterårskurser:
1-dages: Hvilke data kan skolebestyrelsen bede om: også Anders skal på.
2-dages: Ny titel: Hvad skal skolebestyrelserne være opmærksomme på i forhold til
inklusion, enkeltintegration og ressourcecentre.

Underholdende indslag: Sådan lavede vi 9.z mod Kina – DR producer.
eller Goldsmith, DI
5. Kommunalvalg. SOF Københavns indsats. Herunder idekatalog. Udskydes til næste møde.
6. Overgang fra 0. - 1. klasse - dobbelt skolestart. Udskydes til næste møde.

7. Videospots til skolebestyrelsesvalg:
Anders: Ideen er, at vise, at sb-medlemmer virkelig har gjort noget.
Jens: Min case er foreningens dag, der er sidst i august. Der kan man få billeder af en
masse børn. Fra lukket borg til inddragelse af lokalsamfundet.
Stefan: Linjeopdelt udskoling, I københavn problemer med motivation i udskolingen. Derfor
vigtigt at forbedre udskolingen og derfor vigtigt med forældre der har udskolingsbørn.
Mette: Nyt skole hjem samarbejde: Mere forældreinddragelse.
Stefan aftaler møde med producent med henblik på at få bindende tilbud. Anders og Stig
deltager i dette møde.

8. Eksterne arbejdsgrupper
a. Forældreinvolvering sammen med Brug folkeskolen. Mette og Jens. Møde i august
med Anne Vang.
Herunder sommeruniversitet Mette og Mette fra Brug Folkeskolen deltager. Krav om
mål for skole hjem samarbejde: Introkurser for nye skoleforældre. Forpligtelser skal
overstå skyttegrave mellem lærere og forældre.
b. Emner til dialogmøde d. 25 september:
Foreninger – samarbejde i forbindelse med folkeskolereform. Deltagelse af DGI,
DIF, musikskolen, billedskolen. Tema: Folkeskolen skal give alle børn en
fritidsinteresse. Hvilke rammer kan politikerne bidrage med: decentralisering af
musik og billedskoler, rammer for aftaler med idrætsforeninger.

9. Blad og nyhedsbrev
Bladet er i trykken og nyhedsbrev sendes ud inden dialogmøde.
10. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde. Sekretariat sender
ud, hvem.
11. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne.
c. Nyt fra Landsforeningen: Folkeskoleforlig indeholder pulje på godt 12 mio. kr. til
kompetenceudvikling af skolebestyrelsesmedlemmer
12. Eventuelt: Næste møde den 22. august 2013. Middag fra kl. 18.

Ref: SP

