Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Tirsdag den 14. august 2012

Dagsorden:
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Deltagere: Jens, Anders, Michele, Anja, Mette, Stefan, Ivar
Afbud: Torben, PH,
c. Godkendt dagsorden og referat fra mødet d. 20.06.12

2. Aktuel skolepolitik. Herunder
a. Kommunens budget 2013: Ingen har hørt noget. Sekretariat sender link til
mødemateriale.
b. Skoledistrikter falder alt for sent på plads. Det er utilfredsstillende. Jens laver udkast
til mail til Else Sommer.
c. Nedlæggelse af gruppeordninger kommer i høring
d. KK’s udkast til ungestrategi behandles på BUU-mødet 15/8 (sekretariat sender link)
e. Status for specialreform behandles på BUU-mødet 15/8 (Sekretariat sender link)
3. Fællesmøde for Folkeskolens parter onsdag d. 15.8 kl. 17:00-19:00
Indhold til punkter:
Læringsglæde i udskoling: Se forslag i nyhed på hjemmesiden, ungdomsskole, forældre
Folkeskolens største udfordring i København: Jens sammenfatter og fremlægger vores del
af begge punkter på mødet.
4. Fællesmøde med KLF’s bestyrelse. Jens melder datoforslag i september ud.
Punkter foreslået af KLF:
Profilskoler
Sommeruniversitet
Budget 13
Specialreform
PR-kampagne
Skole hjem
Fælles henvendelse vedr. biblioteker
Møde afholdes på Micheles skole. Alternativt på Christianshavns skole.

5. Efterårskurserne:
Inklusion weekendkursus:
Program fastlagt, undtagen workshops. Mette: Håndbog i rekruttering af nye elever – en
mulighed for emne på workshop.
Invitationer sendes ud af Ivar snarest.
Optag på video eller få powerpoints.

1-dagskursus for nyvalgte:
Invitationer udsendt ultimo juli

Billeder skal på hjemmeside: Peter Mygind og kursusstedet.

6. Skole og Forældre Københavns generalforsamling d. 26.9. Herunder input til beretning.
Send til Jens på mail. Sekretariat tjekker frister for indkaldelse og laver oversigt over, hvem,
der er på valg.
7. Opdeling af læse-let-kasser på biblioteker v. Anders
Ivar: God ide med henvendelse til Pia Allerslev.
Det tages op med KLF vedr. fælles henvendelse
8. Eksterne arbejdsgrupper. Herunder
a. Folkeskolen, det naturlige førstevalg
Næste møde 17. september. Anja tjekker status for næste møder, incl. tema for
efterårets koordinerede presseindsats.
Lav nyhed til nyhedsbrev om rekruttering af nye elever incl. link til Mettes
rekrutteringshåndbog (klar 3. september)
9. Nyhedsbrev og blad:
Indhold til nyhedsbrev: kurser, elevfravær kampagne – + 3 datoer for fyraftensmøder i
København.
Michele laver forslag til blad, som sekretariatet laver resten af.
Landsmøde – det er vigtigt at der kommer københavnere.
10. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde. Stefan 15. august,
Ivar 30. august og Jens 12. september.
11. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne.
c. Nyt fra Landsforeningen. Herunder landsmøde d.16-17.11
12. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
13. Eventuelt.
Bestyrelsen er inviteret til Morten Kruses tiltrædelsesreception den 18. september kl.17-19
Næste bestyrelsesmøde den 13. september

Med venlig hilsen
Jens
AFBUD meldes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk senest tirsdag d. 14.08.12 kl. 10:00.

