Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 19.05 2014 kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1
Til stede: Jens, Anders, Linda, Nils-Henrik og Stefan
1. Formalia.
a. Jens blev valgt som mødeleder
b. Dagsorden og blev godkendt, og referatet fra mødet d. 24.04.14 blev godkendt med
Anders’ rettelser

2. Aktuel skolepolitik.
a. Brev til politikere i BUU. Udkastet blev drøftet. Sekretariatet udarbejder et nyt udkast med
tilføjelser om skoleledernes resultatkontrakt og de øvrige kommentarer. Brevet sendes til
forvaltningen og politikerne i BUU.
3. Høringer
a. Høringssvar om modersmålsundervisning blev drøftet. Sekretariatet sender et nyt udkast til
bestyrelsen den 20. maj med svarfrist den 22. maj.
b. Drøftelse af høringssvar om sammenlægning af Grupperne og Familiekurserne
København. Sekretariatet orienterede om Gruppernes og Familiekursernes syn på
sammenlægningen og udarbejder et udkast, som sendes til bestyrelsen den 20. maj med
svarfrist den 22. maj.
c. Drøftelse af høringssvar om Skoledistrikter. Høringsmateriale i Dropbox. Høringsfrist 20.06.
Det blev besluttet ikke at afgive et høringsvar om Skoledistrikter.
4. Kursus.
a. Workshop d. 02.06.14
b. Efterårskurser. Herunder sted:
Udvalget orienterede om kurset den 3. og 4. oktober. Udvalget foreslog at afholde kurset
på Bella Sky, da det kan gøres billigere end sidste år, den sparede transporttid kan give
mere effektiv tid og da stedet måske også kan trække flere til. Imod taler at det giver
mulighed for at ”stikke tidligt af” i modsætning til når det holdes langt væk og ikke i
nærheden af offentlig transport. I invitationen skal skolebestyrelsesmedlemmerne gøres
opmærksomme på, at det er en billig løsning, og at Københavns Kommune også har en
rammeaftale med Bella Sky. Bestyrelsen besluttede at følge oplægget i år – så bliver vi
måske klogere på om fordelene overstiger ulemperne. Kursusudvalget undersøger
muligheden for at afholde generalforsamling under kurset. Kursusudvalget fik i øvrigt frie
hænder til at træffe beslutninger, da det haster,
Til endagskurset den 20. september foreslog Jens, at vi hyrer en instruktør. Det skal
enten være Ivar, eller alternativt en anden fra Landsforeningens instruktørnetværk.
Kurset skal afholdes på en skole i København, og deltagerne skal have håndbogen.
5. Eksterne arbejdsgrupper
a. Følgegruppen for Sprog- og integrationspakken. Se præsentation i Dropbox
Jens orienterede om møde i følgegruppen. Fokus på mødet var, at udvalget har bedt om
en handlingsplan for hvordan man kan forbedre indsatsen. Det blev diskuteret, hvad man
kan gøre for at styrke chanceligheden for tosprogede elever.
Skole og Forældre København blev i den forbindelse inviteret til at komme med input.
Jens’ bud var at gøre en større indsats i skolehjemsamarbejdet. Hvordan kan man får
drejet den negative energi rundt til noget positivt?
Jens vil gerne hvis, alle læser powerpoint-præsentationen fra mødet, som ligger i dropbox
og tænker over Skole og Forældre Københavns input til næste møde den 17. juni.
b. Møde med direktionen d. 19.05
Anders har lavet et udkast til et Q&A for skolebestyrelsesmedlemmer i forhold til
arbejdstidsregleer og udgifter til tillæg (lov 409 af 2013 samt forståelsespapiret). Anders

afventer på svar på, om han har forstået det rigtigt. Derefter kommer det på hjemmesiden
og sendes ud som nyhedsbrev. Der vil være spørgsmål der ikke er afklaret.
Kodekset er blevet sendt ud to gange for nylig med ugepakken. Anders bad om, at de
som minimum nøjes med at udsende en udgave, hvor vi ikke fremgår eller hvor det eer
klart at vi ikke bakker op om det. Tobias sagde, at kodekset ikke skal udsendes mere og
fjernes fra hjemmesiden.
Dialogmødet blev også drøftet. Det dur ikke, at der ikke er flere politikere til møderne, og
at der er flere ledere end skolebestyrelsesmedlemmer i grupperne. Formatet kommer nok
i udvalg, om hvordan det kan gøres mere attraktivt.
c. KLF-konference. Se indbydelse i Dropbox
Vi har fået invitationen sent. Jens opfordrede til, at man deltager, hvis der er mulighed for
det.
6. Blad og nyhedsbrev. Status af blad ved Rune
Det blev aftalt at udsende et nyhedsbrev med invitation for efterårskurser.
Sekretariatet er ved at lægge sidste hånd på artiklerne, som forventes sendt til bestyrelsen inden
den 1. juni.
7. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
Jens læser den 4. juni og Gitte læser den 18. juni.
8. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne
c. Nyt fra Landsforeningen
Sekretariatet orienterede om henvendelser til Skolebestyrelsesrådgivningen. Bestyrelsen
takkede ja til tilbuddet om, at Charlotte fra Forældrerådgivningen holder et oplæg på mødet
den 17. juni.
9. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
10. Eventuelt. Næste møde den 17.06.14
På vegne af Mette fremsatte Linda et forslag om fremover at afholde møderne kl. 19. Forslaget
bliver behandlet på mødet den 17. juni.
Med venlig hilsen
Jens
AFBUD meldes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk senest mandag den 19.05.14 kl. 10:00.

