Referat af bestyrelsesmøde
Skole og Forældre København
Torsdag den 24. oktober kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1
Referat:
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Deltagere: Stefan, Anders, Gitte, Linda, Jens, Nils-Henrik. Mette senere.
c. Dagsorden og referat fra mødet d. 24.09.13 godkendt.

2. Aktuel skolepolitik.
a. Folkeskolereformen. Køreplan og prioriterimg af vores indsatser. Punktet behandles
sammen med pkt 8.a
Anders mailer skoleledernes plan for implementering til bestyrelsen.
Anders: Landsforeningen arbejder for at få indflydelse på princippet om arbejdets
fordeling mellem lærerne. Det er aftalt, at ministeriet kommer med et bud på en
fortolkning.
Brug Folkeskolen og SOF KBH bliver indkaldt til et møde med Tobias Børner Stax.
Åben skole: Hvordan skal det udmøntes? Forældregruppen og elevgruppen på
skolen skal være nogle af dem, der skal åbnes for.
Sekretariat udsender link til referat fra dialogmøder og rykker evt. for seneste referat
fra 25. september.
Link til referater fra dialogmøde på hjemmeside.
Lav område på hjemmesiden til erfaringsopsamling, herunder opsamling fra sidste
dialogmøde.
Læringsmål: Hvordan kan skolebestyrelsen komme ind i den diskussion. Lav evt.
princip for læringsmål og brug princippet for skole hjem samarbejde.
Jens: Input til mødet: Åben skole, læringsmål, forældreinvolvering, sammensætning
af skolebestyrelse, herunder valgmetode til foreningsrepræsentanter (gang i
arbejdsgruppe). Erfaringsudveksling mellem skolebestyrelser på hjemmeside.
Sammensætning: Vigtigt med periode, at skolebestyrelsen skal godkende
repræsentanterne og at diskussionerne ikke bliver skævvredet.
God ide med ad hoc repræsentation
3. Kommunalvalg – idekatalog. Se udkast i dropbox. Hvad er vores indsats og prioriteter?
Spørgsmål/svar på hjemmeside.
Ideer til pressemeddelelser:
a. Efteruddannelse: Nyuddannede lærere lærer eleverne mest. SOF KBH kræver mere
efteruddannelse til lærerne, så vi får fagligt dygtige lærere. Udgangspunkt i EVA’s rapport.
Ledere: Reform risikerer at øge forskellen på skolerne, hvis ikke skolelederne bliver klædt
ordentligt på. Derfor skal der afsættes flere penge
b. Kompetencecentre bliver ikke brugt – send nyhedsbrev til skolebestyrelser om at bruge
c. Alle elever skal have adgang til musik, billedskole, teater i nærmiljøet. Case fra
Lundehusskolen til Østerbro Avis.
d. Motivation i udskolingen – Sydhavnen. Jens på basis af valgmøde 24/10
Sekretariat laver liste over andre store valgmøder.

4. Evaluering af efterårskursus
Fint program.
Generelt for lidt tid til oplægsholdere og efterfølgende diskussion.

Næste år fx workshops lørdag eftermiddag, så deltagerne selv kan blive aktive. Skal tænke
mere på formen med henblik på involvering af deltagerne.
Sekretariat sender evalueringsskema.

Ærgerligt at lørdagkursus blev aflyst.
Nogle deltagere ønskede dagskursus som opfølgning på weekendkurset om
folkeskolereform, hvor Tobias Børner Stax opfølger op på reformprocessen. (Skal være
spørgsmål i evalueringsskema).
Sekretariat laver evalueringsskema.

5. Input til aftale om sekretariatsaftale for 2014

6. Høringer. Se Stigs udkast til høringssvar i dropbox
a. 10. klassesområdet. Frist 1.11
Vedrører især lettere indlæringsvanskeligheder.
b. Ny budgetmodel for rengøring. Frist 1.11
Skarpere på at det er en besparelse. Tror ikke at centralisering er en besparelse. Er
bedre lokalt, så det skal koste det samme.
længere skoledag betyder mere slid.

7. Skolebestyrelsesvalg 2014. Herunder videoer: videre forløb.
Godt resultat. Jens sender link til Mette og Morten om at tilbuddet står ved magt. Præciser,
at det er OK, at ændre videoerne. Prisen er kr. 30.000.

8. Eksterne arbejdsgrupper. Herunder
a. Borgmestermøde om folkeskolereform 1.11 09.30. Anders, Gitte, Linda og Jens
deltager. Hvad vil vi diskutere? Punktet behandles sammen med pkt 2.a

9. Blad og nyhedsbrev.
Sekretariat sender deadline for indhold ud på mail.
Film
Dialogmøder
Skolebestyrelsesvalget
Mette om skole hjem samarbejde
Foreningernes dag: Jens har ti linjer og billeder
Pressemeddelelser fra kommunalvalgkamp
Indhold fra hjemmesider
Jens og Linda sender indhold til artikel om folkeskolereform på basis af møde 1.11.
10. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde.
Lav liste over hvem, der læser til 2014.
Link til buf-dagsordener på hjemmeside.

11. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne.
c. Nyt fra Landsforeningen. Herunder Landsmøde

12. Eventuelt. Næste møde den 14. november.
Gitte kan formentlig ikke deltage i mødet 14. november.
Oversigt over arbejdsgrupper på næste møde.
Husk at like Facebook-siden: http://www.facebook.com/sofkbh

Ref: SP

