Referat, bestyrelsesmøde, Skole og Forældre København
Mandag den 28.03 kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder – Jens Thorsen
Deltagere: Jens Thorsen, Stefan Ingerslev, Thomas Damkjær Petersen, Mette Kirk,
Per-Henry Nilsson, Anja Clausen, Stig Bang, Ivar Tønnesen
Afbud: Ib Pedersen, Torben Conrad – Rikke Helverskov har meddelt, at hun trækker
sig fra bestyrelsen
b. Referat fra mødet d. 23. februar godkendt.
Dagsorden godkendt. Tilføjet nyt emne under punkt 2: Tænketank
c. Velkommen til vores nye sekretariatsmedarbejder, Stig
d. Rikke har udmeldt sig af bestyrelsen

2. Aktuel skolepolitik.
Skolestruktur Amager: Skolebestyrelser indkaldt til møde med henblik på at diskutere profil
af fremtidige skoleledere. Enighed om at udbede sig en køreplan for omstillingen af
skolerne. Jens Thorsen snakker med Ib om dette.
Københavnermodel 2: Er nu vedtaget i BUU og i høring. Modellen skal undersøges
nærmere og diskuteres på næste bestyrelsesmøde den 28. april 2011.
Inklusion: Bestyrelsesmedlemmerne spørger på deres skoler om der til skoleåret 2011/12
er indskrevet flere børn med diagnoser i de almindelige klasser end tidligere år. Dvs. om
man udøver ”selvcensur” og tager hul på specialreformen inden den er i drift. Blandt andet
fordi skolerne endnu ikke er gearede til den øgede inklusion og fordi de ressourcecentre,
som specialreformen skulle medføre åbenlyst ikke er i drift.
Forvaltningen siger de er i en fase med faktaindsamling til brug for den kommende politiske
proces. Enighed om at være opmærksom på, at processen ikke pludselig er overstået uden
at Skole og Forældre har været inddraget.
Slutrevision på byggeprojekter: Udsat til næste møde pga. fravær fra Ib.
Anne Vangs tænketank: Bestyrelsen er bekymret over om Benedikte Ask Skottes
deltagelse i tænketanken vil blive brugt til at tage tænketanken til indtægt for fremtidige
beslutninger i kommunen uden at de lokale aktører, herunder Skole og Forældre
København, har været inddraget.
Enighed om at klæde Benedikte Ask Skotte godt på til deltagelsen i tænketanken.
Enighed om at snakke med Anne Vang på mødet den 28. april om at afholde faste møder
mellem hende og bestyrelsen.
3. Temadag i foråret.
Temadagen aflyses.

4. Efterårskurser
Stefan Ingerslev indtræder i kursusudvalget, der herefter udgøres af Ivar Tønnesen og
Stefan Ingerslev.
Kursusdatoer aftalt til hhv. 10. september og todages kursus 30. september/1. oktober
2011.
Ivar laver spørgeskema for at undersøge, hvilke emner medlemmerne er interesseret i.

5. Ny aftale med landsforeningen
Aftalen godkendt med henblik på ikrafttrædelse den 1. april 2011.
6. Ændring af vedtægter og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Efter nedlæggelsen af Fællesrådet på BUU-mødet d. 23.3 er det nødvendigt med en række
vedtægtsændringer, da medlemmer af Fællesrådet er fødte medlemmer af Skole og
Forældre Københavns bestyrelse. Vedtægtsændringerne kræver godkendelse på en
generalforsamling.
Ivar Tønnesen laver udkast til nye vedtægter, der behandles på næste bestyrelsesmøde
den 28. april 2011.
En ekstraordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med det ordinære
bestyrelsesmøde den 30. maj med henblik på at vedtage nye vedtægter.
Sekretariatet indkalder til den ekstraordinære generalforsamling.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastholdes på det nuværende niveau i de nye vedtægter.
Thomas Damkjær Petersen, der netop har haft 25-jubilæum i Skole og Forældre
Københavns bestyrelse meddelte, at han ikke genopstiller i forbindelse med den
ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen takkede ham for indsatsen.
7. Godkendelse af regnskab for 2010
Bestyrelsen godkendte regnskabet. Ivar Tønnesen ansøger Københavns Kommune om at
overføre årets overskud til 2011.
8. Eksterne arbejdsgrupper
a. Budgetgruppe: Deltagere Jens Thorsen og Anja Clausen. Skole og Forældre
København og KLF’s budgetgruppe vedr. kommunalt budget for 2012 har haft møde
med BR-medlem Kasper Johansen fra Det Radikale Venstre. KJ var lydhør overfor
Skole og Forældre Københavns påpegning af, at en forøgelse af lærernes
undervisningstid ikke skulle være til skade for skole hjem arbejdet. Herunder at man
ikke bare kan fjerne elevplaner uden at sætte noget andet i stedet
Jens Thorsen undersøger, hvad en besparelse på 27,1 mio. kr. vedr. ”Faglighed for
alle” konkret går ud på.
Næste møde med Socialdemokraterne aftalt til 8. april 2011.
SF har d.d. ikke svaret på en henvendelse om et møde.
b. Brunchmøde
Jens Thorsen og Ivar Tønnesen er inviteret til brunchmøde den 10. april 2011 hos
Anne Vang. Dagsordenen er budgettet for 2012
c. Møde i følgegruppe for familiekurserne
Jens Thorsen tager mødet vedr. i familiekurserne den 13. april
d. Møde med forvaltningsdirektionen
Else Sommer lovede, som andre før hende, at skolebestyrelsesformændene
kvartalsvis får tilsendt økonomioversigt direkte.
Det er ikke sket endnu. Der var enighed om at sende et brev til alle medlemmer af
BUU for at gøre opmærksom på situationen.

9. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne
Thomas Damkjær læser dagsorden og referater fra BUU-møder frem til næste
bestyrelsesmøde.
10. Blad og evt. nyhedsbrev. Hjemmeside
Blad: Der mangler stadig bidrag.
Jens Thorsen laver lederen.
Stig P laver artikel om trafik samt tekst vedr. ekstraordinær generalforsamling og
efterårskurser.
Mette Kirk fremskaffer brev fra forældre vedr. Sydhavn Skole – med henblik på at bruge
brevet som artikel i bladet.

11. Siden sidst og meddelelser
a. FU:
b. Distrikterne: Der er uro blandt forældre vedr. placeringen af skoledistrikerne i
forbindelse med den nye Sydhavn Skole. Tilsyneladende bliver det en helt ”hvid”
skole, fordi der mangler trafiksikre overgange til børnene fra andre områder.
c. Nyt fra Landsforeningen: Videns- og erfaringsseminar gennemført. Blandt andet
med oplæg af Niels Egelund om Pisa.
Kampagnen Vores børn – vores skole kommer til København i ugerne 14, 15 og 17.
Jens Thorsen tager stilling til, hvordan Skole og Forældre København deltager i
kampagnen.
12. Opfølgning på opgaveliste
Opgave listen i dropboks opdateres i forbindelse med udsendelse af referat fra
bestyrelsesmøde. Herefter kan alle se opgaverne i dokumentet og ændre status til OK, når
opgaven er udført.
13. Eventuelt.
Næste møde: er torsdag d. 28. april 2011. Mødet begynder kl. 19. På mødet deltager Anne
Vang fra kl. 19.30
Startpakker: Sekretariatet undersøger pris på og omfang af startpakker til
bestyrelsesmedlemmerne.
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