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Dagsorden:

1. Formalia.
a. Jens Thorsen blev valgt som mødeleder.
b. Dagsordenen og af referat fra mødet d. 10.12.13 blev godkendt.

2. Aktuel skolepolitik. Forberedelse af politikerbesøg
Høringssvar om den faglige udmøntning af folkeskolereformen blev afleveret fredag
den 24. januar. Skole og forældre København er overordnet godt tilfredse med
forslaget om faglig udmøntning af folkeskolereformen. Det er meget positivt, at
skolebestyrelsernes kompetencer i forbindelse med udmøntningen i vidt omfang er
præciseret i forslaget.

Sekretariatet laver udkast til en nyhed om høringssvaret.
Skole og Forældre København tilbagetrækker sin støtte til Kodeks for godt
samarbejde mellem skoler og skolebestyrelser, da skolebestyrelserne ikke har fået
adgang til den lovede ledelsesinformation.
Sekretariatet laver et notat om behovet for en rådgivningsperson ved SOF og BUF.

3. Prioriteringer af vores arbejde og fokuspunkter i 2014. Elementer: eventuelle nye
initiativer, folkeskolereformen, skolebestyrelsesvalget, forældreinddragelse
Følgende initiativer og fokuspunkter blev besluttet på mødet:
Uddeling af pris for bedste Skole-hjemsamarbejde (Jens og Mette)
Workshops for forældre om Åben Skole med samarbejdspartnere (Stefan retter
henvendelser for at høre om nogen er interesseret i en konference – evt. kan BUF
være med til at arrangere)
Udarbejdelse af model-principper vedr. Folkeskolereformen – workshop med
stikord/idekatalog (Gitte/Anders/Sekretariatet tjekker op på hvad landsforeningen
har til brug for den 22.02.)
Bestyrelsen vil tilbyde at facilitere workshops til områderne – der sendes mail til
områdecheferne.
Skolebestyrelsesvalget.
Anders tager kontakt til Line ved BUF om skolebestyrelsesvalg.
Anders sammenfatter stikord om promovering af SB-valg. Det skal fremgå af
nyhedsbrev, film, busreklamer. Det sendes til sekretariatet, som koordinerer med
landsforeningen og sender ud som samlet plan, som bestyrelsen byder ind på.
Anders gør film tilgængelige og de promoveres gennem nyhedsbrevet.

Sekretariatet sender info til bestyrelsen om landsforeningens aktiviteter i forbindelse
med skolebestyrelsesvalget.

4. Konstituering
a. Valg af næstformand, kasserer, redaktør, blad/hjemmesideudvalg,
kursusudvalg budgetudvalg og forretningsudvalg ifølge forretningsorden.
Jens Thorsen blev genvalgt som formand
Anders Høgsbro blev genvalgt til næstformand.
Stefan Ising blev genvalgt som kasserer.
Det blev besluttet, at sekretariatet fortsat varetager redaktøropgaver.
Linda, Nils-Henrik, Mette og Sekretariatet planlægger kurser i efteråret
Det blev besluttet, at Gitte indtræder i budgetudvalget sammen med Anders,
Nils-Henrik og Jens.
Det blev besluttet, at forretningsudvalget fortsætter med Jens, Anders og
Stefan og at Gitte indtræder.
b. Deltagelse i eksterne arbejdsgrupper. Se bilag 1
c. Deltagelse i eventuelle nye, interne arbejdsgrupper afhængig af pkt. 3

13:30

Jan Andreasen (A) og Klaus Mygind (F) fra Børne- og Ungdomsudvalget i
Københavns Kommune var på besøg til en drøftelse af skolepolitiske emner.

5. Eksterne arbejdsgrupper
a. Temaer for budgetgruppe sammen med KLF vedr.kommunens budget 2015
(møde med KLF d. 3.2 kl. 8:00)
Der blev besluttet at drøfte Den Åbne Skole og en rådgivningsperson ved
SOF og BUF
b. Fælles bestyrelsesmøde med KLF
Jens tager kontakt til Jan Trojaborg eller Lars Sørensen

6. Workshops om f.eks.
a. Efterårskurser – hvad skal de handle om?
Det blev besluttet, at efterårskurserne skal handle om folkeskolereformen og
om intro til nye skolebestyrelsesmedlemmer.
Datoer:
En dag: 20. september i København
Internatkursus 3.4. oktober på Nyborg Strand
Sekretariatet sender datoer og temaer til forvaltningen.
b. Principper vedr. folkeskolereformen – som forslag/skabeloner til vores
medlemmer (gerne en vifte af muligheder for hvert område SB’erne skal lave
principper om)
c. Forberedelse vedr. diverse udvalg med KK om folkeskolereformen.
d. Kommunikationskanaler – Hvordan bruger vi de forskellige medier? Hvordan
skal deres grafiske og sproglige udtryk være?

7. Opfølgning på workshops. Herunder eventuelle beslutninger

8. Kurser
a. 22. februar – opfølgning vedr. folkeskolereformen (og lidt om SB-valg)
Mette tager sig af planlægning af workshops på kurset
b. Efterårsseminarerne. Temaer og datoer

9. Blad og nyhedsbrev. Indhold og datoer for udgivelse
Der udsendes et nyhedsbrev i uge 5.
Det blev besluttet at udsende et blad omkring den 1. april. Temaet bliver
skolebestyrelsesvalg.
10. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
Sekretariatet har udarbejdet oversigt over BUU møder og en plan for læsning af
dagsorden og referater. Begge findes i Dropbox.
11. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne.
c. Nyt fra Landsforeningen.

12. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
Sekretariatet opdaterer opgavelisten
13. Eventuelt. Næste møde mandag d. 24.02.14.

Bilag 1: Oversigt over arbejdsgrupper m.m.
Arbejdsgrupper ifølge sidste beretning:
inklusion og forældreinddragelse

Følgegruppe vedr. sprog- og integrationspakke (møde d. 24.2 14:00-16:00)
Arbejdsgruppen vedr. folkeskolen som førstevalg
Arbejdsgruppen vedr. kommunens budget
P.t. er det kun få af disse, som er aktive (de gul-markerede)

Ny arbejdsgruppe
Vi er blevet indbudt til en sparringsgruppe omkring skolebestyrelse og forældresamarbejde
med første møde d. 6. februar fra 16.00-18.00

Desuden deltager FU i
-3 årlige generelle møder med forvaltningen, hvor der bl.a. diskuteres dialogmøder (de
to årlige mellem politikere og skolebestyrelser), skolebestyrelsesvalg m.m.

Ad hoc arbejdsgrupper
Ud over det har der været en række ad hoc-arbejdsgrupper. Ikke mindst om
folkeskolereformen og ”Anne Vangs testamente” (status på ”pakkerne” og afsluttende
initiativer)

Se også link til artikel på hjemmesiden om arbejdsgrupper

