Referat af bestyrelsesmøde
18.09.2014
Tilstede: Anders, Jens, Hans – Henrik, Mette, Gitte

Dagsorden:
1. Formalia.
1. Valg af mødeleder
Jens Thorsen blev valgt
1. Godkendelse af dagsorden og af referat fra mødet d. 18.08.14
Godkendt

1. Aktuel skolepolitik.
1. Københavns Kommunes Budget 15
Jens oplyser at det generelt ser pænt ud på skoleområdet.

1. Generalforsamling. Herunder
1. Forslag vedr. tegningsregler
Banken har gjort opmærksom på der i vedtægterne skal stå hvem der tegner
foreningen.
Bestyrelsen stiller det foreslående fra banken som forslag på
generalforsamlingen.
Anders formulerer et forslag

1. Forslag til dirigent
Mette spørger relevante forslag

1. Regnskab
Der skal trykkes et antal regnskaber til generalforsamlingen.
Stefan kan ikke deltage på generalforsamlingen, så Anders gennemgår
regnskabet kort.

1. Hvem er på valg og hvem genopstiller?
Stefan og Niels-Henrik er på valg

Anders udarbejder et forslag til generalforsamlingen vedrørende personlige
medlemmer og valgbarhed

1. Beretning
Jens udbad sig ideer til områder der bør nævnes i beretningen.

1. Efterårskurser. Status
Der er pt. 63 tilmeldte. Der reklameres ikke yderligere for kurset, men
kommer der en ekstra tilmelding i løbet af næste uge. prøver vi at
eftertilmelde
Kursusdvalget udarbejder en liste over opgaver det forventes sekretariatet
løser.

Kontrakten med Bella Sky blev diskuteret- der er ekstra omkostninger bl.a. til
microfon.
Menuen blev diskuteret. Der er ikke inkluderet dessert, og der er tvivl om hvor
meget vin der indgår i tilbuddet.
Der indhentes tilbud på dessert og sikres der er også serveres retter der ikke
er svinekød.
Oplysninger om udgifter sendes til Stefan.
Der udsendes et revideret program.

Kursus næste lørdag:
Der er styr på koder til indgang og forplejning.

1. Eksterne arbejdsgrupper
1. Skolelederprofil.
Jens og Anders deltager i møde vedrørende skolelederprofil fredag d. 26.9.
Input ønskes:
Stort problem med overflyttelse af skoleledere.
Proces vedrørende ansættelse af skoleleder skal tydeliggøres.
Der står meget lidt om skole-hjem-samarbejde – det bør skærpes.
Send gerne flere input til Jens eller Anders

1. b.

Forældreinddragelse.

Fællesmøde med KFO, Brug Folkeskole og Skole og Forældre København.
D. 29.9. kl. 19.00

1. Møde med forvaltningsdirektionen d. 22.08.14
Der blev diskuteret inklusion.
Forståelsesaftalen blev diskuteret især delt tjeneste omkring forældremøder og
skolebestyrelsesmøder.

1. Dialogmøde torsdag d. 6.11.14 kl 16:30
Jens videresender en mail vedrørende dette.

1. Sekretariatsbistand
1. Nuværende situation
Rune er pt. sygemeldt.
Jens har aftalt med Morten at al kommunikation til Rune går igennem Jens.
Deadlines skal overholdes, ellers varetager Rune ikke opgaven.

1. b. Aftale for 2015. Morten mener landsforeningen skal have større
dækningsbidrag. Skal drøftes i FU i landsforeningen.
Synergieffekten bør bruges i langt højere grad end det sker nu.
Aftalen vil blive drøftet på det kommende FU-møde i Skole og Forældre.
Jens inviterer Mette With Hagensen til møde

1. Blad og nyhedsbrev
Der ligger et stort set færdigt nyhedsbrev. Det skal udsendes.
1. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde

1. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne
c. Nyt fra Landsforeningen.
Landsmødet

1. Opfølgning på opgaveliste
Trænger til opdatering.

1. Eventuelt.
Stefan gjorde opmærksom på at Skole og Forældre København har
tilgodehavende flere år tilbage ved Skole og Forældre for kursusopkrævning.
[Det har efterfølgende vist sig, at det kun var et tilgodehavende fra 2013. Det
blev udjævnet i oktober 2014]

1. næste møde
En snak om hvad vi mener.

