Referat af bestyrelsesmøde
Mandag, 24. februar kl. ca. 20.00 - ca. 22.00
Overlærerværelset på Lundehusskolen. Lersø Park Allé 152

Dagsorden:
1. Formalia.
a. Jens Schjødt Thorsen blev valgt som mødeleder
b. Dagsordenen blev godkendt og referat fra mødet d. 25.1.14. blev godkendt med få
ændringer
2. Evt. opfølgning på fælles bestyrelsesmøde med KLF
KLF har initiativet i forhold til næste fællesmøde, hvor inklusion blev foreslået som tema.
Der afventes invitation og udspil til konference om tosprogede elever den 27. maj. KLF
sender eventuelt en artikel, om hvad skolebestyrelser kan gøre i forhold til læreres
sygefravær og trivsel.
3. Fastlæggelse af datoer for skoleåret 2014 - 2015 (Se Runes udkast i Dropbox).
Sekretariatets datoforslag til og med december 2014 blev godkendt. Sekretariatet tjekker at
de foreslåede datoer passer med helligdage i foråret 2015 og gensender dokumentet til
bestyrelsen med to dages frist til at gøre indsigelser.
4. Kurser.
a. Evaluering af netværks/workshopdag om folkeskolereformen
Bestyrelsen mente, at dagen forløb godt. Der var et godt indhold og gode
oplægsholdere, og det praktiske fungerede. Næste gang er der måske behov for
længere tid til forberedelse af kurset.
Sekretariatet sender evaluering med mulighed for at komme med forslag til sparring
i den kommende periode og slides fra oplægsholdere til deltagerne.
Sekretariatet laver udkast til nyhedsbrev om dagen.
Det blev besluttet at oprette en side på hjemmesiden om folkeskolereform. Siden vil
løbende kunne udvides med link til andre sider og dokumenter.
b. Mere kursusvirksomhed eller støtte til skolebestyrelser om folkeskolereformen?
Dette afventer reaktioner på evalueringen.
c. Efterårskurserne
Sekretariatet lægger datoer ind på kalender på hjemmesiden.
Indhold
Den del af kurserne, der handler om kompetencer for skolebestyrelserne bør minde
om det fra de andre år. Ivar blev foreslået til at køre (en del) af det – i hvert fald om
skolebestyrelsernes kompetencer. Det blev også overvejet at have
oplæg/deltagelse fra en skoleleder eller områdechef (især til at medvirke vedr.
kompetence).
Lørdagskurset er grundkurset om skolebestyrelsers kompetence m.m.
2-dagskurset kan have et spor med samme indhold, men skal i hvert fald også
handle om folkeskolereformen.

Kurset om Folkeskolereformen.
Sekretariatet spørger til behovet for det i evalueringen.
Det blev foreslået, at der igen skal være workshops med mulighed for at vælge sig
på.
Det blev besluttet, at Linda tjekker med booking for to-dages kurset den 3. og 4.
oktober. Kurset for sidste skolebestyrelsesvalg tjekkes med henblik på antal
deltager.
Linda, Nils-Henrik, sekretariatet og måske Mette afholder møde om indholdet på
kurserne.
5. Eksterne arbejdsgrupper o.l.
a. Anders meldte sig som deltager til paneldebat vedr inklusion arrangeret af Danske
Handicaporganisationer
Sekretariatet meddeler Danske Handicaporganisationer om dette, med CC til
Anders.
b. Jens meldte sig som deltager i KL-”høring” om overgangen fra grundskole til
ungdomsuddannelse 12.30-16.
c. Deltager Enhedslisten 25.3.
Sekretariatet spørger Mette, om hun vil deltage. Kan andre ikke vil Jens godt.
6. Blad og nyhedsbrev
Det blev besluttet at temaet for næste udgave af Orientering skal være
skolebestyrelsesvalg og eventuelt om folkeskolereformen.
Sekretariatet laver udkast til bladet til næste møde. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til
at lave artikler.
Sekretariatet sørger for at datoer for dialogmøder kommer med i næste nyhedsbrev.
7. Skole og Forældres lån af skolelokaler
På baggrund af kurset den 22. februar kan det konkluderes, at skolerne administrerer og
fakturerer forskelligt. Fremover tages dette med i betragtning, når skoler udvælges.
Nils-Henrik drøfter lokaleleje på Vibenhus skole på møde torsdag den 27. februar og giver
en tilbagemelding.
8. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
Nils-Henrik læser næste dagsorden for mødet den 26. februar.
9. Siden sidst og meddelelser
a. FU
Har holdt møde med Tobias Børner Stax og andre fra forvaltningen, hvor reformen
blev diskuteret.
Vi modtager en plan for hvordan processen bliver omkring planlægningen – med
forbehold for ændringer.
Vores forslag om en støtteperson i forvaltningen blev afvist. Områderne
b. Nyt fra Landsforeningen.
Landsforeningen har lanceret deres kampagne om skolebestyrelsesvalg 2014.
10. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
Sekretariatet opdaterer listen.
11. Eventuelt. Næste møde torsdag d. 20.03.14 med deltagelse af Pia Allerslev

Punkter til mødet:
Værnsregler
Skole-hjemsamarbejde og forældreinddragelse.
Holddannelse
Bestyrelsen overvejer, om der skal flere punkter på.

