Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1
Dagsorden:
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder Jens
b. Godkendelse af dagsorden og af referat fra mødet d. 19.05.14
c. På Mettes opfordring blev det besluttet at fra og med mødet i september afholdes
møderne fra 19.00 til 21.30. (Mødet i august er fællesrådsmøde med KLF)

2. Charlotte Broe holdt oplæg om Forældrerådgivningen i et Københavnerperspektiv.
Bestyrelsen udtrykte ønske om, at der fremover registreres og føres statistik over henvendelser
fra københavnere. Muligheden for en fælles indsats med henblik på at komme i kontakt med
tosprogede forældre blev drøftet.
Sekretariatet forhører sig ved Forældrerådgivningen om muligheden for at få Charlottes
præsentation eventuelt til brug for hjemmesiden.
3. Velkomst, information og uddannelse til de nye skolebestyrelser. Se også pkt 7.a
Sekretariatet orienterede om landsforeningens velkomstinitiativer til nye
skolebestyrelsesmedlemmer. Herunder:
 Velkomstavis til nye skolebestyrelsesmedlemmer som udsendes ultimo august/primo
september
 Den nye udgave af skolebestyrelseshåndbogen som sendes i to gratis eksemplarer til alle
skoler.
 Næste nummer af Skolebørn, som udkommer primo august/ultimo september
 Mail til instruktører om landsforeningens kursusudbud i efteråret. (Sekretariatet
videresender denne til bestyrelsen)
Det blev besluttet at Skole og Forældre København udsender et velkomstbrev som præsenterer
Skole og Forældre København til alle nyvalgte medlemmer ca. samtidig med at landsforeningen
sender sine materialer ud. Da medlemssystemet på dette tidspunkt ikke kan forventes at være
fuldt opdateret sendes også en opfordring til skolebestyrelsesformændene om at videresende til
nyvalgte medlemmer.
Ikke alle er i medlemssystemet endnu. Er du skolebestyrelsesformand så sørg for at videresende
dette til nyvalgte medlemmer.
Det blev aftalt at Anders gennemgår årshjulet og de øvrige materialer inden mødet med
Københavns Kommune om velkomstmateriale til nye medlemmer.
4. Folkeskolereformen. Hvor er vi nu?
Deltagerne gav en kort orientering om skolebestyrelsesvalget på deres skole.
5. Efterårskurserne
Kursusudvalgets forslag til program for efterårskurserne blev godkendt. Det blev besluttet at hyre
Chris MacDonald, som oplægsholder på kurset den 3. og 4. oktober. Det blev også besluttet, at
Jens skulle spørge sin kone, om hun vil holde oplæg om den åbne skole lørdag formiddag.
Sekretariatet spørger Ivar, om han kan deltage i kurset den 20. september.
Anders opdaterer forretningsorden frem mod kurset.
Kursusudvalget passer programmerne til og hyrer de nødvendige.
Bestyrelsen udtrykte ønske om et pænere layout til invitationen.

6. Input til forvaltningen vedr. sprog og integration. Se referat og materiale i dropbox fra sidste
møde.
Det kan desværre ikke nås inden sommerferien.
Hvis nogen har lyst til at læse materialet, må de meget gerne komme med nogle input.
7. Eksterne arbejdsgrupper
a. sparringsmøde 19. juni kl. 13.00-14.00 om velkomstpakke til skolebestyrelserne.
Behandles sammen med punkt 3.
b. KLF har foreslået et fællesrådsmåde her i august. Jens har videresendt en mail fra KLF og
aftaler datoen med KLF. Sekretariatet opdaterer kalenderen.
8. Blad og nyhedsbrev
Sekretariatet orienterede om, at bladet er klar til trykken og vil blive distribueret i uge 26.
Sekretariatet udsender et nyhedsbrev om efterårskurserne og bladet samt en nyhed som takker
gamle skolebestyrelsesmedlemmer og byder velkommen til nye.
9. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
Sekretariatet sender listen over læsning af dagsordener og referater fra BUU-møderne ud til
bestyrelserne.
10. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne
c. Nyt fra Landsforeningen.
Sekretariatet sender link til Kompetenceløftsprincipperne fra landsforeningens hjemmeside.
11. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).

12. Eventuelt. Næste møde den ?. august 2014
I 2011 blev der sat penge af til læsning og matematik. Der blevet skrevet at senest i 2. klasse til
de hjælp, som ikke havde knækket læsekoden. På nogle skoler lader de til at have glemt det. Er
det et generelt billede? Har kommunerne glemt det?
Vi foreslog, at skolebestyrelserne skulle lave principper om det. Det bør vi minde om igen på et
tidspunkt. Tilsynsforpligtelsen bør også nævnes.
Med venlig hilsen
Jens
AFBUD meldes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk senest tirsdag den 17. kl. 10:00.

