Referat af bestyrelsesmøde i
Skole og Forældre København
Tirsdag den 24. september kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1

Referat:

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens. Til stede: Jens, Stefan, Michele, Mette, Nils-Henrik,
Anders. Gæst: Kristine
b. Dagsorden godkendt og referat fra mødet d. 22.08.13 godkendt.

2. Aktuel skolepolitik. Folkeskolereformen.
a. Hvordan klæder vi skolebestyrelserne på? Rammer for skolebestyrelsernes arbejde.
Sekretariatet får Else Sommers powerpoints vedr. oplæg på dialogmøde 26. august
og sender til bestyrelse, samt sender høringssvar vedr. folkeskolereform fra
landsforeningen til bestyrelsen.
Michele laver udkast til drejebog vedr. skolebestyrelsens implementering af
folkeskolereformen og sender til bestyrelsen.
Jens henvender til Tobias vedr. kompetenceafklaring, forældreinddragelse og
drejebog vedr. implementering for skolebestyrelser.
Jens foreslår Tobias nedsættelse af arbejdsgruppe senest oktober.
Sekretariat laver udkast og sender til Jens.
Jens, Anders, Mette, Michele i arbejdsgruppe.
b. Forvaltning og politikere.
c. Dialogmøde d. 25.9.13: Tidspunkt flyttet fra kl. 17 til 17.30. Sekretariat sender
nyhedsbrev onsdag. Ordstyrere til grupper: Jens, Anders, Stefan, Nils-Henrik,
Mette. 75 tilmeldte.
3. Høringer
a. 10 klasseområdet. Høringsfrist 1.11.13. Se bilag i dropbox. Bestyrelsen
kommenterer, sekretariat laver udkast og høringssvaret godkendes på næste
bestyrelsesmøde.
b. Ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skolerne samt
bydækkende enheder. Høringsfrist 1.11.13. Se bilag i dropbox.
Svært at se det blive billigere bare fordi det er centralt.
Bestyrelsen kommenterer, sekretariat laver udkast og høringssvaret godkendes på
næste bestyrelsesmøde.
Henvis fx til avishistorier om ulækre toiletter og at børn ikke ønsker at gå på toilettet.
4. Generalforsamling d. 25.9.13. Herunder rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.
Se bilag i dropbox.

5. Videospots til skolebestyrelsesvalget 14. (link udsendes)
a. Kommentarer til de for-redigerede videospots
Anders sender kommentarer videre til produceren.
Produceren kan gemme råoptagelser til senere brug.
Sekretariatet lægger videoer på YouTube og sender til medlemmer og
skolesekretærer af flere omgange.
Kommunen spørges, om de vil bevilge penge til at tekste på 4 hovedsprog.
Kommentarer til tekster senest fredag den 27. september.

b. Fællesudnyttelse med Landsforeningen.
Bestyrelsen tilbyder landsforeningen at bruge filmene, hvis landsforeningen dækker
halvdelen af udgiften, dvs. kr. 30.000.
6. Kommunalvalg
Brug Folkeskolen laver valgdebat 24. oktober i Sydhavnen.
Sekretariat laver udkast til debatindlæg med udgangspunkt i forældreinddragelse.
Evt. Fælles valgmøde med KLF.
Spørgsmål til politikere: Hvordan vil inddrage forældre/skolebestyrelser i den nye
folkeskole.
Sekretariat laver udkast.

7. Opfølgning på efterårskursus
8. Eksterne arbejdsgrupper
a. Arbejdsgruppe vedr. klagevejledning: Forvaltning har lavet udkast til klagevejledning til
forældre, hvis de er utilfredse med noget vedr. skolegangen. Anders sender udkastet til
bestyrelsen, der kommenterer. Nils-Henrik kommenterer.
b. Ungdomsskole: Stefan: "Ungdomsskolen kan bidrage til skolereformen med varierede
højt kvalificerede fagligheder. Særligt indenfor "faglig fordybelse" samt valgfag og praktiskkreativ-musisk undervisning. Ungdomsskolen har mange moderne fagtilbud, der er
gennemprøvede."
9. Blad og nyhedsbrev.
Input til indhold. Indlæg fra kurset – få powerpoint fra oplægsholdere.
Mette skriver artikel om ny forældre håndbog i skolehjem samarbejde.
Ny borgmester-præsentation.

10. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde.
Sekretariat sender vejledning til bestyrelsen.
11. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne.
c. Nyt fra Landsforeningen.
12. Eventuelt. Næste møde den 24. oktober

Med venlig hilsen
Jens

AFBUD meldes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk senest tirsdag d. 20.09.13 kl. 10:00.

