Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Tirsdag den 19. februar 2013 kl. 19.30 - ca. 22.00

Dagsorden:
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Anders
b. Deltagere: Anders, Stefan, Mette. Afbud: Jens, Nils-Henrik. Gæst: Jalloh
c. Dagsorden og referat fra mødet d. 19.01.13 godkendt.
2. Høringer

KKFO eller fritidshjem ved Øster Farimagsgades Skole. Deadline 8. marts
Anders skriver udkast og sender til bestyrelsen til diskussion.
3. Kursusvirksomhed 2013
a. Temadag i foråret
Indhold: SSP-samarbejde – politimand eller en fra forvaltningen, kriminalpræventivt
arbejde, antimobning – hvordan foregå mobning i dag, hvad kan en skolebestyrelse
gøre for at mindske mobning og hvad skal der stå i en skoles antimobbestrategi –
og virker den.
Vi opretholder temadagen, hvis Helle Rabøl kan og en aftale falder på plads mellem
SoF KK og landsforeningen hurtigt nok. Om Helle kan tjekker sekretariatet.
b. Efterårskurser: Kursusudvalg og sekretariat laver udkast til program.
4. Skolebestyrelsesvalg 2014. Videoprojekt - herunder nyhedsbrev om at få tilbagemeldinger
fra SB vedr. gode historier og kendisser.

Stefan tjekker følgende konkrete ideer:
Pernille (Stefans SBfmd) og Camilla Thorning er gode cases på noget skolebestyrelsen har
sat i gang.
Peter Langdal, SB-medlem, kan fortælle om konkrete eksempler på resultater af
forældrenes skolebestyrelsesarbejdet.
Sekretariat laver ”udbudsmateriale” til produktionsselskaber og sender udkast til Anders og
Stefan, der begge har kontakter til relevante producenter.
Anders Lund Madsen – Nils-Henriks forslag.

5. Politikpapir vedr. kommunalvalg. Sekretariat laver udkast inden 26. februar.
6. Princip til SB’er om københavnerbarometeret hvert år. Anders’ udkast til princip blev
fremlagt og debatteret. Han mailer det til bestyrelsens godkendelse. Sendes efterfølgende
ud i nyhedsbrev.
7. Eksterne arbejdsgrupper
a. Arbejdsgruppen for samarbejdet mellem skoler og skolebestyrelser: Orientering samt
evt. ændringsønsker til kommunens udkast til design af erfaringsopsamling.
Anders og Nils-Henrik fortsætter dialog med forvaltningen.
b. Følgegruppe integration/københavnermodel II – udsættes til næste møde
c. Budgetgruppe for kommunens budget 2014 med KLF. Anders orienterede kort.
d. Møde med KFO om folkeskolereform. Tages over e-mail.

Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde: Torben vedr. mødet 27.

februar 2013
8. Siden sidst og meddelelser
a. FU b. Områderne – Der er i kodekset besluttet to årlige møder mellem SB’er og
områdechefen, men møderne afholdes i stort omfang ikke. Den forsøger Nils-Henrik
og Anders allerede at få med i forvaltningens evaluering af kodeks (punkt 7a).
c. Nyt fra Landsforeningen.
9. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
10. Eventuelt.
a. Manglende klubpladser: Stefan laver udkast til brev fra SOF KBH, der indeholder
eksempler fra to eller flere skoler på manglende klubpladser fra august.
b. Jens i TV2 Lorry vedr. akutjob. Bestyrelsens holdning er, at man skal ansætte den
bedst kvalificerede.
c. Folkeskolereformens formuleringer om at give kommunalbestyrelserne kompetence til
at ændre skolebestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen mener vi bør reagere imod
forslaget.
d. Evt. Fælles debatmøde med KLF om heldagsskolen målrettet SB-medlemmer.
Bestyrelsen mener det er bedre at vente til efter lærernes overenskomstforhandlinger.
e. Møde, hvor forvaltningen inviterer KLF, SKK og Skole og Forældre til at drøfte
Kvalitetsrapport 2013 – pejlemærker for den københavnske folkeskole. Jens og Anders
deltager.

Næste møde onsdag den 20. marts 2013

Ref: SP

