Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
21. september 2011 kl. ca. 20.00 - ca. 22.00 Sortedamskolens indskoling i "Salen".

Referat:

1. Formalia.
a. Jens Valgt til mødeleder
b. Dagsorden og referat fra mødet d. 16.08.11 godkendt
c. Bestyrelsen blev konstitueret som følger:
1. Forretningsudvalg: Jens, Stefan, Ivar, Anders
2. Næstformand: Ivar
3. Kasser: Stefan
4. Kommunikationsudvalg: Michele (redaktør), Anders
5. Kursusudvalg: Ivar
6. Budgetudvalg med KLF: Anja, Ivar, Jens
7. Følgegruppe vedr. inklusion: Torben, Stefan
8. Ungdomsskolen bestyrelse: Lulu
9. Kvartalsvise møder med BUF-direktion: FU
10. Faglighedsudvalg: Jens, Torben,
11. Familiekurser: Jens
12. Heldagsskoler: Anders
13. Dialoggruppe forvaltning - pædagogik og faglighed: Jens, Anders, Michele
14. Udarbejdelse af vejledning vedr. værdiregelsæt: Michele, Jens
15. Skolebestyrelsesværktøjer: Ivar, Thomas

2. Aktuel skolepolitik.
a. Budgetforlig: Jens kontakter Ole Hein mhp. at få oversigt over budgettet. Der er afsat 1,5
mia. til skolebyggeri i budget 2012. Kommunen vil sælge Københavns Energi og de
penge skal bla. bruges til skolerenovering.
b. Folketingsvalg:
Ivar: 30 skoler lukket, 10 skoler åbnet: Forvaltningen har indskærpet, at der skal laves en
erstatningsdag. Ivar laver artikel/vejledning om, hvad man gør.
c. UVM: Godt du kom-kampagnen bliver genoptaget efter valget
3. Høringer
a. Tidlig indsats og inklusion. Høringsfrist: 30.9.11. Sekretariatet laver udkast til høringssvar.
Hovedpointerne er følgende: Der er positive elementer i reformen, men vigtigt, at reformen bliver
fulgt op af tilstrækkelig uddannelse og ressourcer. Fokus skal være på, hvad der er den bedste
løsning for barnet.
b. Ny budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser. Høringsfrist: 30.9.11.
Sekretariatet laver udkast, hvor hovedpointerne er, at ændringen ikke er acceptabel, fordi der er
mange andre parametre, der er relevante i forbindelse med tildelingen af ressourcer til de
forskellige klassetrin..
4. Efterårskurserne. Status ved Ivar. Kursusweekenden 30. september - 1. oktober gennemføres
som planlagt. Færre deltagere end sidste år, derfor aflyses kurset den 8. oktober.
Se http://www.skole-foraeldre-kbh.dk/arrangementer/efteraarskursus-2011-invitation
5. PISA KBH – kan vi bruge den? Resultatet af PISA København var man kunne se en svag
forbedring for etniske drenge, mens danske drenge går tilbage.
De sidste års indsats i de små klasser kan ikke ses i PISA endnu. PISA måler kun 9. klasses

elever. PISA fokuserer på meget begrænset faglighed. Resultaterne bliver ikke operationaliseret.
Derfor er nytteværdien for skolebestyrelserne i deres daglige arbejde af PISA København meget
begrænset.
6. Ingen indkomne tilbagemeldinger fra skolebestyrelserne vedr. det fælles diskussionsoplæg fra
SOF KBH og KLF. Det vurderes dog, at udsendelsen af arket med fakta om skoleøkonomien i
Københavns Kommune har været nyttig viden for skolebestyrelserne.
7. SOF KBH og KLF undersøger muligheden for at invitere politikerne til møder efter BUU-møderne
med en fremadrettet dagsorden. Jens snakker med Jan Trojaborg.
8. Eksterne arbejdsgrupper
a. Møde med forvaltningen d. 5.10 kl. 16:00 om bl.a. SB-valg og dialogmøde mellem BUU
og SB. Jens og Anders deltager
b. ”Arbejdsgruppen for styrkelse af fagligheden”. Jens og Torben deltog. Interesserede kan
se materialet i dropbox
c. Arbejdsgruppe vedr. skolebestyrelsesværktøjer: Ivar og Thomas deltog i møde mellem
forvaltning, SOF KBH og skoleledere. Der er aftalt nye møder mhp. at forbedre
skolebestyrelsernes informationsniveau vedr. økonomi
d. Arbejdsgruppe vedr. heldagsskoler. Anders deltager
9. Blad og Nyhedsbrev. Ny deadline på blad: umiddelbart efter efterårskurset.
Der udsendes med regelmæssige mellemrum et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal layoutes
10. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne. FU læser på skift.
11. Siden sidst og meddelelser
a. FU: Der skal mere aktivitet i FU. Muligvis med Skype-møder
b. Distrikterne.
c. Nyt fra Landsforeningen. Ivar stiller op som næstformand i landsforeningen.
Medlemmerne opfordres til at tage med på landsmødet.
Bestyrelsen opfordres til at tage www.skolebestyrelse.net i brug. Sekretariatet sender
invitation.
12. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
13. Eventuelt.
Næste møde d. 10.10.11: Forberedelse af møde med Anne Vang. Rødkilde Skole. Bestyrelsen
mødes en halv time før for at forberede sig.
Jens minder Anne Vang om mødet.
Sekretariatet sender materiale til bestyrelsen vedr. 95 %-målsætningen
Ivar: Kommunen har besluttet vedr.vandkader først at lave vuggestuer, dernæst børnehaver,
fritidshjem og til sidst skolen. Et problem at skolerne kommer til sidst. Ivar skriver brev til Else
Sommer.
Michele: Mulig problemstilling vedr. EAT: Børnene SKAL hjælpe med at lave maden. En far på
Langelinieskolen synes det er ungarbejde og vil klage.
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