Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 22. august kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1

Referat:

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder. Jens
Deltager: Anders, Jens, Nils-Henrik, Stefan

b. Dagsorden og referat fra mødet d. 17.06.13 godkendt.
c. Torben er stoppet i skolebestyrelsen, da hans søn er startet på efterskole og
udtræder derfor af bestyrelsen. Den nye formand på Engskolen, Gitte Kornum, er
interesseret i at deltage eller være kontakt til bestyrelsen
d. Fastlæggelse af datoer for resten af skoleåret. Sekretariat udsender nye datoer.

2. Folkeskolereformen. Herunder sparringsgruppemøde og dialogmøder.
1. møde i eksterne sparringsgruppe afholdt. Jens sender referat ud til bestyrelsen.
Anbefaler præcise retningslinjer vedr. pædagog lærer samarbejde, samt guide til, hvor
skolebestyrelsen kan få indflydelse: Foreninger og fleksibel skoledag. Sekretariat sender
lovforslag vedr. reform til bestyrelse og tobias.
Debat handlede meget om lærerarbejdspladser. 25 % af skolerne kan etablere med små
midler. 50 % kunne med overskuelige midler. 25 % vanskeligt at etablere. Arbejdstid skal
ikke forhindre skole hjem samtaler om aftenen.
Skolemad, eftermiddagsmad, pædagoger, morgen åbning på skolerne. Principper: Virke fra
dag 1 (bla. bevare fritidshjem), større lokalt råderum, velfungerende arbejdsmiljø.
Jens sender slides fra mødet til bestyrelse.
120 mio. kr. skal sendes fra fritidshjem til skoler og bruges til pædagoger fra fritidshjem.
Jens: Områdelederen skal fordele pengene. Forvaltningen vil kigge på
fritidshjemsstrukturen om et års tid.
Finansiering: Længere arbejdstid, bloktilskud, pædagoger har mere tid pga. længere
skoledag.
Vigtigt at skolerne tager stilling til, hvad pædagogerne skal bruges til – så skolerne
efterfølgende kan være præcise, når de skal lave aftaler med fritidshjemmene.
Problemstilling om ufaglærte pædagogmedhjælpere – risiko for at udvande fagligheden. De
120 mio. kr. skal bruges til at købe uddannede pædagoger.
Nyhedsbrev med folkeskolereform med liste over principper, der er vigtige i forbindelse
med implementering af folkeskolereform. Sekretariat laver dokument med principper:
indretning af skoledagen, lektiecafeer og faglig fordybelse, foreningssamarbejde,
understøttende timer, fordelingen af arbejdet mellem medarbejderne, samarbejde med
fritidshjem
Sekretariat laver flyer vedr. kurser til dialogmøde mandag.
Lav tekst om vigtigheden af at deltage i folkeskolereformsarbejdet.

3. Skole/hjemsamarbejde, forældreinvolvering. Herunder møde med Anne Vang, Tobias og
Camilla. De er enige, men hvordan? Vi vil have konkrete mål. Skolelederne skal med, så
Tobias vil indkalde skolelederne, forvaltning, Brug Folkeskolen og SOF KBH og lave
strategi.
Besluttet at lave notat sammen med Brug Folkeskolen om bedre forældreinvolvering. Brug
folkeskolen deltog i sommeruniversitetet, 90 lærere.

4. Høringer – Ingen høringer denne gang
5. Opfølgning på efterårskurserne.
Send særlig mail til formændene om at melde sig til. Anders sender mailliste vedr.
deltagere sidste år.
Lav budget.
6. Kommunalvalg. Herunder tidligere udsendte idekatalog.
SOF KBH holder valgmøde med KLF. Havde stillet en række skolepolitiske spørgsmål til
kandidater.
Sekretariat kontakter Lorry og P4’s valggeneraler og foreslår skolepolitik og Jens i
paneldebatter, samt om de vil have skolepolitik med i evt. kandidatspørgsmål.
7. Overgang fra 0. - 1. klasse - dobbelt skolestart.

8. Skolebestyrelsesvalg. Videospots er i gang. Sekretariat sender Frank Jensens kontaktdata
til Stefan. Lene Brandt booker reklamestandere.
9. Generalforsamling. Onsdag den 25. september kl. 17-19 i festsalen.
Aftal lån af lokale med kommunen – tjek med Lene Brandt. Udsend indkaldelse rettidigt.
Evt. vedtægtsændring vedr. tidspunktet for afholdelse
10. Eksterne arbejdsgrupper
Brug folkeskolen – møde 2. september kl. 17 om folkeskolereform. Jens og Anders
deltager.
Sparringsgruppe Anders deltager. Jens sender indkaldelse til Anders.
Ungdomsskolen: Lulu flytter, Stefan indtræder i bestyrelsen for ungdomsskolen.
Sekretariatet sender formel mail til ungdomsskolen om at Stefan indtræder.
11. Blad og nyhedsbrev: Spørgeskemaundersøgelse – kun til formænd. (Husk advarslen om
anonymitet). Sekretariat laver mappe til ideer m.v.
Husk landsmøde
12. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde.
Kommunen har fået en række dispensationer i forb. m. udfordringsretten.
Blandt andet afskaffelse af frit skolevalg,
Anders laver udkast til mail til direktionen.
Næste møder: 28. august Anders 11. september 2013 Jens
13. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne.
c. Nyt fra Landsforeningen.
14. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
15. Eventuelt. Næste møde tirsdag den 24. september 2013 – Anders giver besked om flyttet
dato.

