Referat
Tirsdag den 21.10 2014 kl. 19.00 - ca. 21.30
Kvægtorvsgade 1

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder
Jens vælges.
b. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen
Jens havde bedt om at få Velkomstmateriale lagt frem. Det er glippet, sekretariatet sender ud til
de nye medlemmer af bestyrelsen.
c. Godkendelse af dagsorden og af referat fra mødet d. 18.09.14
Dagsorden og referat godkendt.
2. Forslag om optagelse af Stefan Ingerslev som eksternt medlem af bestyrelsen jvf. vedtægterne.
Stefan har været i bestyrelsen indtil nu, men sidder nu som suppleant til skolebestyrelsen på
hans børns ”nye” skole.
Bestyrelsen beslutter at eksterne medlemmer skal begrundes i en særlig tilknytning til anden
side som er relevant for foreningen, på den baggrund afslås anmodningen.
3. Arbejdet i bestyrelsen
a. Orientering om arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen bruger Drop boks som redskab. Anders giver en indføring i Dropboks.
Vi holder fast vores møder i landsforeningens lokaler i Kvægtorvsgade.
Anders orienterer om arbejdsformen i forhold til forvaltning og politisk niveau.
Vi er aktive i en del sammenhænge, politiske høringer, udviklingsudvalg i kommunalt regi,
planlægning af dialogmøder og faste møder i Børne-ungeforvaltningen, samt diverse møder
med politikere, eksempelvis i forbindelse med budgetforhandlinger og aktuelle politiske
sager.
b. Diskussion om arbejdsform m.m. i bestyrelsen
Bestyrelsens arbejde er klassisk bestyrelsesarbejde. Men vi holder også årligt en hel
arbejdsdag i januar med efterfølgende spisning. Men vi kan godt overveje at gøre tingene på
en anden måde. Det er vi åbne for. Og vi vil gerne have ideer. Der er dog et vist behov for en
løbende systematisk opfølgning i forhold at følge det politiske niveau og sikre indflydelse.
Det blev rejst på generalforsamling at det var svært at vide hvad Skole & forældre København
mener og har af mål og værdier. Det vil vi gerne gøre mere tydeligt, og vil arbejde på at
formulere et kort skriv på vores januarmøde.
c. Evt. revision af forretningsordenen for bestyrelsen og kommissorium for FU(vedlagt)
Forretningsordenen drøftes og revideres. Referenten henviser til revideret forretningsorden som
formanden ¤sender ud.
4. Konstituering og nedsættelse af faste udvalg ifølge forretningsorden
a. Næstformand
Valget udskydes til januar.

b. Kasserer (Nils-Henrik vil godt stille op til posten)
Nils-Henrik vælges.
c. Redaktør af blad og hjemmeside
Karen melder sig.
d. Blad/hjemmesideudvalg
Der skal vælges et par stykker til dette udvalg.
e. Kursusudvalg
Nedsættes på januarmødet.
f. Budgetudvalg for kommunens budget
Jens, Anders, Gunilla, Nils-Henrik melder sig
g. Forretningsudvalg (består som minimum af formand, næstformand, kasserer og formand
for blad/hjemmesideudvalget
Jens, Anders, Nils-Henrik, Karen
h. Repræsentant i Ungdomsskolens bestyrelse. Stefan vil godt genvælges.
Stefan fortsætter i Ungdomsskolens bestyrelse som repræsentant for Skole & Forældre.
5. Sekretariatsbistand 2015. Se vedlagte oplæg fra landsforeningen. Det kan vi naturligvis ikke
tiltræde af den simple grund, at vi max har ca. 320.000 kr til rådighed
Bestyrelsens holdning er at udspillet er for dyrt og ikke tager hensyn til at vi er den samme forening,
Bestyrelsen undersøger andre muligheder og tager en dialog med Morten Kruse.
6. Evaluering af efterårskurserne
Begge kurser gik godt. Gode instruktører. Godt indhold, gode oplæg. Det var lidt dyrere, så vi skal
overveje om vores budget holder til det fremover. Men det var en fordel at det var centralt, det fik flere til
at komme, er vores fornemmelse. Anders sender oplæg og materiale ud til deltagerne. Vi beder
sekretariatet om at tilpasse et tidligere evalueringsskema til at sende ud til deltagerne. Dejlig at
forvaltningen stillede med gode folk, og at Birgit og Jette Hansen deltog i kurset.
7. Eksterne arbejdsgrupper
a. Forældreinvolveringsprojekt. Møde d. d. 29.10 kl. 19:00
Projektet er et samarbejde med Københavns Forældre Organisation og Brug Folkeskolen. Jens deltager,
men der er brug for flere i dette udvalg.
b. Dialogmøde politikere/skolebestyrelser d. 6.11.14 kl. 16.30
Så mange så muligt deltager.
8. Blad og nyhedsbrev
Vi sender info ud om dialogmødet. Jens aftaler med sekretariatet.
Artikler om kurserne gemmes til Bladet.
9. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde

På næste møde laver vi en plan for læsning af dagsorden og referater.

10. Siden sidst og meddelelser. Herunder FU, Områderne, Nyt fra Landsforeningen.
Der er landsmøde til november.
Det er meget svingende om områdemøderne bliver gennemført. Vi tager det op på et kommende møde
med direktionen.
11. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
12. Eventuelt. Næste møde mandag den 17.11.14

Med venlig hilsen
Jens

AFBUD meldes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk senest tirsdag d. 21.1014 kl. 10:00.

