Referat af bestyrelsesmøde i
Skole og Forældre København
Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1

Referat:
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Til stede: Anders, Jens, Nils-Henrik, Stefan. Afbud: Mette, Michele
c. Dagsorden og referat fra mødet d. 20.03.13 godkendt

2. Aktuel skolepolitik.
a. Lockout: Tale lærerne og folkeskolen op når konflikten er slut. Sekretariat laver
nyhedsbrev med aktiviteter, når lockouten er slut, herunder forældre, der ønsker
lærerne velkommen tilbage, at skolebestyrelserne orienterer forældrene om, at
lærerne nu selvfølgelig er kommet bagud, så de skal have tid til at komme i gang.
b. Folkeskolereformen:
Reformen er talt helt ned nu.
Skal fokusere på at formidle, hvilke gode muligheder reformen giver for at gentænke
skolen og mikse en god skoledag, herunder:
mulighederne for at inddrage foreningerne,
decentralisering af de kommunale musik- og billedskoler
ansættelse af andre faggrupper.
Mulighederne for gennem aktivitetstimerne at guide eleverne ind i foreningslivet.
Komme med procesforslag til kommunen til implementering af kommunens rammer
for folkeskolereformen.
Længere skoledag kræver parallellagte timer, holddeling og evt. samarbejde mellem
flere skoler.
Lave indhold til ideudviklingsseminarer på skolerne for kontaktforældre.
Arrangere workshop, der skal udvikle indhold til aktivitetstimer.
3. Idékatalog til kommunalvalg. Se tidligere oplæg fra sekretariatet. Anders ønsker tilføjelse
vedr. emnet "udvikling af personlige og menneskelige kompetencer" jf. 2012\Høringer Høringssvar\Pejlemærker for københavnske folkeskoler.
Dertil:
Afholdelse af årlig Foreningernes Dag (=Aktivitetstimernes dag) og Forældrenes Dag i alle
folkeskoler
Øget tilskud til EAT til fattigste. I dag er grænsen høj.
Udarbejdelse af Q&A til politikerne efter sommerferien
Arrangere eget valgmøde, evt. sammen med KLF
Evt. ændring af 21-barns regel
Skriv ind i styrelsesvedtægten, at skolebestyrelserne laver principper for aktivitetstimer

4. Videospot til skolebestyrelsesvalg
a. Økonomi: Jens og Stefan vurderer økonomisk ramme
b. Evt. leverandør. Anders og Stefan arbejder videre og sekretariat udfører på
baggrund af økonomi og leverandør.
5. Ændring af 21-barns reglen i Københavnermodel 2 (vi nåede ikke at behandle den sidst)
21-barnsreglen i Københavnermodel 2 betyder, at nogle skoler får for små klasser i
indskolingen. Det betyder dårlig økonomi og deraf følgende klassesammenlægninger
allerede i de små klasser.
Stefan sørger for bestyrelsesaccept af brev, som sekretariatet sender ud med henblik på at

afdække, hvor stort problemet er. Problemet tages efterfølgende op med
direktion/politikere.
6. Kursus. Efterårskurser og dato for temadag i foråret 2014
2-dages kursus: Sekretariatet finder forslag til sted og laver udkast til program, herunder
finder forslag til kendis fredag aften. Forslag: Anders Stjernholm, Lotte Heise, Anders Lund
Madsen.
1- dages kursus: Sekretariat finder sted og laver udkast til program.
1-dages kursus forår 2014: Sekretariat finder lørdag i perioden mellem vinterferie og påske,
hvor Helle Rabøl Hansen kan.
7. Eksterne arbejdsgrupper. Herunder
a. Sparringsgruppe vedr. chancelighed v. Jens: Gruppens arbejde skal bidrage til at
definere indholdet af pakke til 40 mio. kr. heraf er de 9 mio. kr. afsat til EAT. Et af
pakkens fokusområder er udarbejdelsen af koncepter for overgange - både mellem
børnehave og skole, samt skole og ungdomsuddannelse.
b. Evaluering af Dialogmøde d. 10.04.13: For mange skoleledere i hver gruppe. Max 1!
Dårlige lokaler til gruppearbejde
c. Inklusionskonference d. 08.04.13 v. Jens. Jens sender link til metaundersøgelse.
d. Arbejdsgruppen vedr. Orden i Butikken og kodeks v. Anders
e. Udvalg vedr. principper, tilsyn m.m. i forbindelse med inklusion v. Anders. Arbejdet
afventer lancering af landsforeningens inklusionsprojekt
8. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde: Nils-Henrik
9. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne/områderne.
c. Nyt fra Landsforeningen.
10. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
11. Eventuelt. Næste møde den 22. maj
Ref: SP

