Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forælde Købenavn
Mandag den 18.08 2014 kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1
Husk fællesmøde med Folkeskolens parter i København hos KLF 17:00-19:00
Til stede var Stefan, Mette, Linda, Nils-Henrik og Jens.
Dagsorden:
1. Formalia
a. Jens blev valgt som mødeleder.
b. Dagsorden og referat fra mødet d. 17.06.14 blev godkendt.
2. Skolebestyrelsesvalget. Herunder
a. Status på valget
Jens fortalte, at han hører om adskillige steder med kampvalg. Sekretariatet eftersøger en
samlet oversigt over valget ved landsforeningen og Københavns Kommune og sender
den til bestyrelsen.
b. Velkomst fra Skole og Forældre København til de nye skolebestyrelsesmedlemmer
Der skal sendes en velkomst til de nye skolebestyrelser, som byder velkommen og
fortæller om, hvad Skole og Forældre København laver. Sekretariatet laver et udkast til
næste nyhedsbrev. Sekretariatet sender velkomsten og velkomstavisen fra
Landsforeningen til BUF.
c. Materiale fra forvaltningen til de nye skolebestyrelsesmedlemmer
Materialet udsendes snart, og vi må se, hvor mange af vores ændringer kommer med.
Materialet skal bruges til kurset den 20. september.
3. Inklusion. Herunder opfølgning på Fællesmøde hos KLF kl. 17:00 og eventuelle tiltag fra Skole
og Forældre Københavns side
Jens orienterede om mødet med KLF. Der var deltagelse fra mange organisationer, forvaltning,
mv. Mette tager kontakt til Karen Leth, Katrinedal Skole.
Sekretariatet orienterede om landsforeningens inklusionsprojekt. Det blev besluttet, at Rune
fremlægger projektet på mødet i oktober.
Budgetforhandlingerne kører for fuld tryk nu. Der kunne man spille ind med forslag til LP-model,
forældresamarbejdet – noget mere systematik eller kompetenceudvikling af lærerne.
Det blev besluttet at sende en opfordring til at afsætte flere penge på baggrund af diskussionen
på fællesmødet. Mette laver et udkast.
4. Høringer
a. Sprog og integration. Høringsfrist 29.08. Se bilag i Dropbox
Høringsmaterialet blev drøftet i bestyrelsen.
Sekretariatet udarbejder et udkast, som sendes til bestyrelsen.
b. Organisatorisk og fysisk placering af 10. klasse. Høringsfrist 12.9. Se bilag i Dropbox
Høringsmaterialet blev drøftet i bestyrelsen.
Sekretariatet udarbejder et udkast, som sendes til bestyrelsen.

5. Folkeskolereformen. Hvor er vi nu og hvad gør vi fremover?
6. Efterårskurser
a. Status
Kursusudvalget orienterede om status på efterårskurserne. Det blev besluttet, at Jens’
kone holder oplæg om den åbne skole lørdag den 4. oktober kl. 9.
Alle aftaler med oplægsholdere er truffet.
Jens laver en slags quiz om styrelsesvedtægt til kurset den 20. september.
b. Markedsføring
Sekretariatet udsender et nyt nyhedsbrev med invitationer. Sekretariatet laver overblik
over, hvilke skoler der er opdateret i medlemssystemet, for at sikre at alle nye
skolebestyrelsesmedlemmer modtager invitationen.

c. Revideret budget. Sekretariatet fremlagde det reviderede budget og redegjorde for
merudgifter i forbindelse med afholdelsen på Hotel Bella Sky. Bestyrelsen godkendte det
reviderede budget.
7. Forventning/krav om at forældre selv skal anskaffe PCere til deres børn til brug i undervisningen
på nogle skoler. Jens forsøger at fremskaffe dokumentation for omfanget. Sekretariatet laver et
udkast til et brev til Pia Allerslev. Det sker på Brønshøj Skole fra 4. klasse og opefter og kan
være stigmatiserende for de elever, hvis forældre ikke har råd. Stigmatiserende. Forældrenes
forsikring skal dække, hvis noget går i stykker.
8. Eksterne arbejdsgrupper m.m.
a. Kvartalsmøde med direktionen. 22.08.14.
Status på skolereformen. Bestyrelsen gav input til dagsordenen.
b. Møde med Ninna Thomsen om udsivning og forældresamarbejde d. 15.08.14 v. Jens

9. Blad og nyhedsbrev
Sekretariatet tjekker muligheden for at sende resterende eksemplarer af Orientering ud til nye
medlemmer.
10. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
Sekretariatet sender ud oversigt ud.
11. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne
c. Nyt fra Landsforeningen.
Der er snart landsmøde. Sekretariatet finder ud af, om Jens skal være dirigent igen.
Charlotte fra Forældrerådgivningen kommer op holder oplæg om hendes initiativ til at øge
kendskabet til Forældrerådgivningen blandt forældre til tosprogede på næste møde.
12. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).

13. Eventuelt. Næste møde torsdag d. 18.9.14

