Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Onsdag den 20. marts 2013 kl. 18.00 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1
Herunder åbent bestyrelsesmøde om Folkeskolereformen fra 18.00 - ca. 19.30
Referat af ordinært bestyrelsesmøde:
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Dagsorden og referat af mødet d. 19.02.13 godkendt

2. Aktuel skolepolitik
a. Lockout: Skolebestyrelserne kan spørge skolelederen til nødplaner. Kommunen har forlangt
planer til offentliggørelse til forældre før påske. Kommuner er forpligtede til at levere
minimumstimetallet, så et efterslæb skal hentes ind.
b. Folkeskolereform. Herunder dialogmøde d.10.4 samt opfølgning på åbent bestyrelsesmøde.
Konklusion på diskussion: Vigtigt med lokal indflydelse. Der er for mange timer i regeringens
udspil, men lidt flere er OK. Forskellige familiesituationer giver forskellige behov.
Heldagsskoler, der, hvor det giver mening - ellers helhedsskoler.

3. Kodeks og udvalg vedr. ledelsesinformation til skolebestyrelser.
Anders laver udkast til brev, hvor kodeks kræves revideret og godkendelsen af det nuværende
kodeks evt. trækkes tilbage. Der arbejdes fortsat på at der tilføjes ledelsesinformation.
4. Godkendelse og underskrift af regnskab 2012 (Skal afleveres til kommunen inden udgangen af
marts) Ændret regnskab underskrives af bestyrelsen fredag 22. marts på sekretariatet, hvis der
efter aftale mellem Jens Thorsen og Jens Tovgaard er noget, der kan skrives under.
Stefan indkaldes af sekretariat til underskrift fredag.
5. Udkast til sekretariatsaftale godkendt.
6. Høringer. Skoledistrikter 2014/15. Høringsfrist 19.04.
Sekretariat laver udkast til kort høringssvar, hvor budskabet er, at bestyrelsen er tilfreds med at der
sket få ændringer i år, så der er forudsigeligt for forældrene, hvilken skole deres børn skal gå i.

7. Kurser. Forårskursus aflyst.
Der afholdes forårskursus næste år. Så snart denne dato er fastlagt, booker sekretariatet Helle
Rabøl Hansen til næste års forårskursus med samme tema: SSP, antimobning, tidlig forebyggelse
af bandedannelse.
Efterår:1-dags: Økonomi. Styringsmodeller. Hvad har man som skolebestyrelse mulighed for at få
af dokumenter fra sin skolebestyrelse?
1½ dags kursus: Implementering af reform i kbh og status for inklusion, enkeltintegration og
ressourcecentre.
Til efterårskurserne er der lavet aftale med forvaltningen om, hvem, der deltager.

8. Ændring af 21-barns reglen i Københavnermodel 2. Forslag fra Stefan. Udskudt til næste møde.
9. Nedsættelse af udvalg til at lave forslag til principper o.l. om inklusion, opfølgning og tilsyn. Udvalg
består af Anders, Jens og Rebecca.. Møder i løbet af foråret. Anders tager initiativet og snakker
med projektlederen for landsforeningens inklusionsprojekt om eventuelle samarbejdsflader.
10. Skal vi afholde ekstraordinær generalforsamling i foråret 2013 for at få nye medlemmer i
bestyrelsen?
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i foråret 2013, hvis der er medlemmer, der er faktisk
interesseret i at komme ind i bestyrelsen.
11. Eksterne arbejdsgrupper
a. Følgegruppe integration/københavnermodel II ved Jens

b. Dialogmøde med forvaltningen d. 19.3 v. Anders, Stefan og Jens
c. Pejlemærker ved Anders og Jens
d. Budgetgruppe 14 ved Anders, Nils og jens
e. Sparringsgruppe vedr. livsduelighed ved Jens
f. Forældreinvolveringsgruppe i forbindelse med inklusion ved Jens
12. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde: Michele
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 den 18. april 2013
Efterskrift: Beslutningerne blev konfirmeret over emails i perioden fra 21. marts til 26. marts 2013.

Ref: SP

