Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Torsdag den 28.04 kl. 19.00 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1

Dagsorden:

1. Formalia.
a. Jens Thorsen valgt som mødeleder
b. Dagsorden og af referat fra mødet d. 28. marts godkendt
c. Til stede: Jens Thorsen, Ivar Tønnesen, Stefan Ingerslev, Stig Bang, Torben
Conrad, Ib Pedersen, Mette Kirk, Anja Clausen, Per-Henry Nilsson
Afbud: Thomas Damkjær
Ikke til stede: Lartey Lawson, Muhammad Kamal

2. Møde med Anne Vang
Det blev aftalt, at Anne Vang og Skole og Forældre København fremover mødes to
gange pr. år. Møderne planlægges hensigtsmæssigt i forhold til BUU’s arbejdsplan.
Næste relevante emne er BUU’s behandling til efteråret af muligheden for at når
regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en
ungdomsuddannelse.

a. Inklusion og specialreform
Anne Vang fremlagde oplæg – se bilag.
SOF KBH støttede bla. følgende af AV’s forslag:
1. Ekstra undervisningsassistent / pædagog-ressource.
2. Ressourcecenter på hver skole incl. PPR, AKT-vejleder,
læsevejleder, skole- hjem-vejlederen, socialrådgiver,
integrationsvejledere, sundhedsplejersker osv.
3. Mere strukturerede frikvarterer med gårdvagtteams og legepatruljer.
4. Alle forældrebestyrelser skal arbejder systematisk med inklusion og
rådhuset faciliterer videndeling.
SOF KBH:
- tilsluttede sig princippet om en mere fleksibel visitationsmodel men pointerede at
det er meget vigtigt, at det sikres, at ressourcerne går til barnet.
- Tilsluttede sig tanken bag at gøre det mere smidigt at godkende særtilbud (I dag
skal alle særtilbud godkendes af BR), men understregede, at det konkrete tilbud
skal godkendes, så pengene ikke bruges til alt muligt andet.

b. Anne Vang fremlagde oplæg vedr. Integrationsindsatsen på Børne- og
Ungeområdet/Københavnermodel 2. Se bilag
c. Fremtidig dialog. SOF KBH redegjorde for foreningens utilfredshed med
nedlæggelsen af fællesmøderne. Anne Vang meddelte, at hun var indstillet på at
etablere et lokalt forum, hvor skolens parter kunne mødes – udover de to årlige
møder jrf. folkeskoleloven.

3. Udkastet til ændring af vedtægter (Se bilag) blev godkendt med ændret antal
bestyrelsesmedlemmer til 13 og sikring af valg af mindst 1 medlem fra specialområdet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes til den 18. maj 2011 på Kildevældsskolen med
vedtægtsændring og valg af nye bestyrelsesmedlemmer på dagsordenen.

4. Deadline vedr. høring om integrationsindsatsen i Københavns Kommune den 5. maj 2011.
Medlemmerne skriver kommentarer og mailer dem til Stig Poulsen senest den 3. maj 2011
5. Eventuelt.
Torben og Stefan deltager i mødet om ”specialpakken” d. 3. maj.
Næste møde mandag den 30. maj 2011

Ref. SP

