Referat af bestyrelsesmøde i
Skole og Forældre København
Torsdag den 24. april 2014 kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1
Til stede var Jens, Anders, Gitte og Nils-Henrik.

1. Formalia.
a. Jens Schjødt Thorsen blev valgt som mødeleder
b. Dagsorden og referat fra mødet d. 20.03.14 blev godkendt
2. Høringer
a. Modersmålsundervisning. Høringsfrist d. 23.05.14
Emnet blev drøftet. Sekretariatet udarbejder på baggrund heraf udkast til mødet den 19.
maj.
b. Sammenlægning af Grupperne og Familiekurserne København. Høringsfrist d. 23-05.14
Jens tager kontakt til Familiekurserne og Sekretariatet tager kontakt til Grupperne.
Høringssvaret behandles igen på bestyrelsesmødet den 19. maj.
3. Uddannelse og information til skolebestyrelsesmedlemmer.
Anders, Jens og Mette har holdt møde med forvaltningen. Der er fokus fra politikere og
dermed også forvaltning. Det giver os et ”window of opportunity”. Hvad synes, vi skal ligge
hos forvaltning? Hvad synes vi skal ligge hos os? Kan man lave uddannelsesmoduler til brug
på skolebestyrelsesmøderne? Skal vi presse på for at få udsendt konsulenter?
Emnet behandles på BUU-mødet den 28. maj. Mødet omhandler folkeskolereformen
herunder skolehjemsamarbejde.
Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder et brev til medlemmerne af BUU, som sendes
til dem umiddelbart inden mødet.
Der afholdes desuden et møde den 5. maj hos Skole og Forældre, hvor behov for
kursusmaterialer – eventuelt i et obligatorisk forløb – til nye skolebestyrelsesmedlemmer
drøftes. Forslag til emner:
 Udarbejdelse af principper
 Kompetencer – hvem beslutter hvad?
 Tilsyn
 Inklusion
 Velkomstbrev/materiale fra SoF KK til nye skolebestyrelsesmedlemmer.
Anders har noget han plejer at bruge på hans skole [er nu lagt i dropbox som
”Velkommen til Sortedamskolens skolebestyrelse.doc”, men det kan ikke bruges
generelt uden ændringer]
4. Status på Folkeskolereformen. Eventuelle nye initiativer. Opsamling af principper m.m.

5. Kursus
a. Afholdelse af kort forårskursus?
Sekretariatet udsender nyhedsbrev med forespørgsel om et kort kursus om aftenen den 2.
juni.
b. Efterårskursus. Der afholdes møde i kursusudvalget den 28. april, og udvalget orienterer
herom på mødet den 19. maj.
Sekretariatet orienterer forvaltningen om kursernes indhold.
6. Hvordan skal forståelsespapiret/Værnsreglerne fortolkes. Særligt i relation til skole-hjemsamarbejde
 Forældremøder
 Skole-hjem-samtaler

 Kommunikation mellem den enkelte forælder og lærer – ref diskussion på mødet med KLF
om mulighed for at ringe sammen.
Baggrund:Selve papiret. Klik her. BUs beslutning. Klik her.
Der er behov for afklaring af hvordan det skal fortolkes, herunder aflønning. Tage møde,
samle spørgsmål. Huller, ekstrabetaling, hvor grænserne går. Hvad med øvrige henvendelser? Anders
tager kontakt til forvaltningen.
7. Eksterne arbejdsgrupper. Herunder
a. FUs møde med direktionen d. 19.05.14
Skolebestyrelsens involvering i resultataftaler.
Kodeks.
b. Følgegruppen for Sprog- og integrationspakken. Møde d. 29.04 kl 14:00

8. Blad og nyhedsbrev.
Sekretariatet orienterede om status for Orientering.
Det blev besluttet, at bladet skal indeholde ’Gode råd til nye skolebestyrelsesmedlemmer.’
Sekretariatet udarbejder udkast til nyhedsbrev om
 Efterspørge principper
 Orientering om reformsite
 Invitation til opfølgningskursus om folkeskolereformen
9. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
10. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne
c. Nyt fra Landsforeningen.
Sekretariatet undersøger, om der er en særlig statistik på Københavnerområdet for
skolebestyrelsesrådgivningen og forældrerådgivningen.
11. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
12. Eventuelt. Næste møde den 19.05.14

