Bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Onsdag den 22. maj kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1

Referat:

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Til stede: Jens, Anders, Stefan, Nils-Henrik, Mette
c. Godkendelse af dagsorden og af referat fra mødet d. 18.04.13
2. Aktuel skolepolitik.
a. Folkeskolereformen. Herunder proces i København.
Anne Vang har haft indkaldt til møde i sparringsgruppe vedr. livsduelighed.
Anne Vang har indkaldt til ekstra dialogmøde den 25. juni kl. 16.30 vedr. udmøntning
af folkeskolereform. Herefter høring i løbet af sommerferien.
Dertil møde 7. juni for organisationerne om folkeskolereform.
Dertil møde i alle områderne, hvor SOF KBH er inviteret med. God ide at deltage.
Første møde fredag den 24. maj.
Mette foreslår, at Brug Folkeskolen og SOF KBH laver arbejdsgruppe, der skal lave
strategi for, hvordan man får politikerne til at udvikle rammerne for
forældresamarbejdet på skolerne. Bestyrelsen tilsluttede sig ideen.
Jens, Mette, Anders, Nils-Henrik i arbejdsgruppen. Mette sender Doodle ud.
Brug Folkeskolen er i gang med at lave håndbog i forældresamarbejde.
Folkeskolereform peger på lokal indflydelse og rammer, der skal fyldes ud. Vi skal
sende nyhedsbrev ud med forslag til, hvordan skolebestyrelserne udfylder rammerne.
Overførsel af overskud ud over 4 % bliver der ikke ændret ved vedr.
erstatningsundervisning. Det er ikke i orden. Jens sender mail til Anne Vang og Else
Sommer.
Anders: Til møde med faglige organisationer vedr. proces for implementering af
folkeskolereform. Der bliver meget kort tid til at tage stilling til det før budgettet skal
vedtages. Derfor høring i sommerferien. Endnu en høring efter budgettet er aftalt, så
den høring får ikke indflydelse på de tiltag, der koster penge. Der skal laves udspil til
skolebestyrelserne om, hvordan det skal implementeres. Reformen har ikke så meget
medvind, så vigtigt at fortælle forældrene om de muligheder, som reformen giver.
Mette: Højeste prioritet er mere indflydelse til skolebestyrelserne.
Sekretariat pinpointer punkter, når reformen er vedtaget og sender dem til
bestyrelsen.
3. Høringer
a. Fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole. Høringsfrist 31. maj 2013
SOF KBH indsender ikke høringssvar, da det er de lokale forhold, der bør afgøre, om
det bliver KKFO eller Fritidshjem.
4. 21-barns-regel:
Skal have budskab til politikerne klar inden budgetforhandlingerne. Reglen udhuler
budgettet på nogle skoler. Udsender spørgeskema til skolebestyrelsesformændene vedr.
konsekvenserne af 21-børns reglen. På Kirkebjerg Skole starter fire 0-klasser på 21 elever
og de er dermed stærkt underfinancieret fra starten og vil medføre meget tidlige
klassesammenlægninger. Der er kun 83 københavnermodel 2 børn pr. 1. januar 2013 mod
forventet 460.
Det handler om at få en evaluering af reglen. Stefan sender brev og spørgeskema til
sekretariatet, der sender ud. Sender ud til alle skolebestyrelsesformænd og der skal være
mulighed for at komme med både gode og dårlige effekter.

5. Efterårskursus
28. september: Indarbejdes replik fra SOF KBH vedr. orden i butikken: Tag temperaturen
på jeres skole / kvalitetsrapport / københavnerbarometer.
Ud med folkeskolereforms-delen.
Evt. Nina om københavnerbarometer eller Lego-education: Anders sender data på
kontaktperson
Nils-Henrik spørger om det kan være på Vibenshus Skole. Sekretariat sender liste over
nødvendige ting til seminaret.
4.-5 oktober: Kendis: Evt. Linda P, Anders Mattesen eller Anders Stjernholm, Frank Hvam
Skolen i Ishøj – mønsterskole, Birgit Andersen, Strandgårdskolen til fredag aften.
Bestyrelsen sender forslag
6. Kommunalvalg – idekatalog
Sekretariat tjekker versionerne
7. Overgang fra 0. - 1. klasse - dobbelt skolestart. Udskydes til næste møde.
8. Videospots til skolebestyrelsesvalg – status. Stefan sender mail vedr. input til indhold.
Cases: Stefan: Udskoling, Anders: parallellagte timer, Mette: Skole hjem samarbejde,
måske Christina Hammer eller om rekruttering. Jens: Foreningernes dag
9. Eksterne arbejdsgrupper
a. Møder i områderne vedr. folkeskolereformen. Hvem deltager?
b. Sparringsgruppe vedr. chancelighed. Nu om folkeskolereformen v. Jens. Se i
Dropbox under arbejdsgruppen ”Livsduelighed”
c. Kvartalsmøde med direktionen d. 27.5 v. Anders, Stefan, Jens. Til dagsordenen:
Mere fokus på forældresamarbejde. Informationsniveauet til skolebestyrelserne
under lockouten har været ikke-eksisterende og det skal være bedre i forbindelse
med folkeskolereformen.
d. Forældreinvolvering vedr. inklusion d. 22.5 v. Jens. Spil skulle have været afprøvet,
men forsinket til efteråret pga. lockout. Aftalt at stoppe arbejdsgruppe for at lave ny
gruppe, der skal arbejde bredere med forældreinvolvering. Et af modulerne på det
kommende sommeruniversitet bliver om forældresamarbejde. Metropol arrangerer
og Jens har lovet, at SOF KBH stiller med oplægsholder.
e. Familiekurserne. Viceskoleleder ansat v. Jens
f. Arbejdsgruppe om inklusionsprincipper v. Anders
10. Blad og nyhedsbrev: Deadline for indhold til bladet den 27. maj. Nyhedsbrev, når der er nyt.
Artikel om overførsel ændres til problem om 4 %.
I nyhed om dialogmøde skal det ekstraordinære møde ind.
I nyheden om arbejdstid skal der som udgangspunkt findes et godt princip fra København
og rammerne for bla. Folkeskolereformen skal længere op i artiklen.
11. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde. Sekretariat sender
mail til den, der skal læse næste gang.
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. Næste møde den 17. juni

Med venlig hilsen
Jens

AFBUD meldes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk senest mandag d. 17.05.13 kl. 10:00.

