Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Torsdag den 14. november kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1

Referat:

1. Formalia.
a. Deltagere: Jens, Stefan, Gitte, Nils-Henrik, Linda. Afbud: Mette Kirk
b. Valg af mødeleder: Jens
c. Dagsorden og referat af fra mødet d. 24.10.13 godkendt

2. Folkeskolereformen. Herunder
a. Den åbne skole og foreningerne. Erfaringer fra Rudersdal v. Anette Schjødt Thorsen.
Slides fra oplæg er i dagsordensmappen. Se også www.skolefritidsklubben.dk
Alle foreninger indhenter børneattester, så det er i orden. Husk nicheforeningerne,
fordi forældre sender børn til det de selv kender.
Finansiering og planlægning:
De startede med at lave en gangs introduktioner og laver efterhånden længere
forløb.
Kommunen laver standardaftaler med hver forening, der laver konkret aftale med
hver skole.
Foreningerne fakturerer skolerne direkte.
4000 børn og 20 foreninger deltager i ”foreningernes dag” / Hop og Rock [Se evt.
http://www.rudersdal.dk/Rudersdal_rundt/Fritid_kultur/Fritid_boern_unge/Hop_og_R
ock.aspx].
Introduktion til fritidsliv er en del af målsætningen for kommunens folkeskoler.
Folkeskolens involvering kan bidrage til at finansiere foreningens trænere.
De fleste aftaler er mellem kl. 14-16, men også aftenarrangementer og 1dagsfestivaler(foreningernes dag).
Kommunen indgår partnerskaber med fx DGI, hvor der bla. er kompetenceudvikling
af lærere på programmet.
Teknisk set er det en SFO-aktivitet for 4. og 5. klasse - også i
forsikringssammenhæng.
I nogle tilfælde laves foreningsvirksomheden direkte på skolen.
Lav spilleregler for lærere, foreninger og pædagogers fælles brug af materialer i fx
sløjdlokalet.
Meget stor succes med nicheforeninger – bemærkelsesværdigt i forhold til de
traditionelle brede foreninger som fodbold og håndbold.
Sekretariat laver udkast til koncept for København:
Start med foreningernes dag august 2014, herefter 3 1-gangs introforløb i forår
2015, herefter længere forløb i skoleåret 2015/2016 + lave forvaltningssetup med
central koordinator og en foreningskonsulent i hvert område.

b. Mødet med borgmester og direktion d. 1.11.13.
Anders sender punkter fra mødet, herunder sammensætning af skolebestyrelsen.
Borgmester mener god ide med foreningsrepræsentant og dårlig ide med
afdelingsledere. Krav om god webtilgængelighed for køreplan for valg fra
kommunens side.
c. Møde d. 10.12.13 kl. 8.00 med forvaltningen om køreplan for skolebestyrelserne
mellem forvaltning, Brug Folkeskolen og SOF KBH.

3. Skolebestyrelsesvalg. Herunder videoer. Ministeriet arbejder på valgbekendtgørelsen.

4. Sekretariatsaftale
5. Høring: Skolernes maksimale kapacitet. Svarfrist: 27.11.13

6. Kursus. Resultat af evaluering:
Gode tilbagemeldinger, undtagen middagen og tiden til hvert oplæg. Mange er interesseret
i et opfølgningskursus vedr. folkeskolereformen i foråret 2014.
Opfølgningskursus i februar efter vinterferien. Sekretariat finder dato, hvor Tobias Børner
Stax + ansvarlig for folkeskolereformen fx Camilla Niebuhr eller Mikala kan.
Indhold på kursus: Opfølgning på folkeskolereform med erfaringsudveksling.
7. Kommunalvalg. Noget at gøre på falderebet?
Politikersvar er kommet ud på nyhedsbrev, debatindlæg om uddannelse af lærere og
ledere sendt til medier, samt kontakt til Lorry og P4 med henblik på at deltage i
skoledebatten.
8. Blad og nyhedsbrev
Sekretariat laver tydelig overskrift vedr seminar på hjemmesiden
Indhold i blad:
Præsentation af (de nye) bestyrelsesmedlemmer.
Stefan skriver artikel om ungdomsskolerne.
Dato på dagskursus med i blad.
9. Eksterne arbejdsgrupper
10. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde: Gitte 20.
november og Anders 4. december.
11. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne: Områdemøder er gået i gang på Bispebjerg og Vesterbro/kgs.
Enghave/Valby
c. Nyt fra Landsforeningen.
12. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
13. Eventuelt.
Næste møde den 10.december.
Januarmødets dagsorden:
Konstituering
Forslag til princip for skole hjem samarbejde.
Ny skoleborgmester
Ref: SP

