Referat af bestyrelsesmøde Skole og Forældre, København den 23.02
2011
Tilstede: Ib, Per Henry, Jens, Stefan, Anja, Stig, Anne Mette kl.20.00
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder - Jens. Godkendelse af dagsorden og af referat fra mødet d.
29. januar
Afbud fra Rikke, Torben, Ivar og Thomas.
Tilføjelse til dagsorden punkt 7 : Der blev tilføjet et punkt 7F omhandlende Sikker
trafik kursus.
2. Information vedr. sekretariat
- Anne Mette er raskmeldt men har sagt sin stilling op fra 1.3.2011. Der er
allerede fundet en afløser til Anne Mettes stilling, og navnet offentliggøres når
ansættelsesaftalen er endelig på plads.
- Jens har aftalt med Niels Christian at der holdes møde snarrest om de
fremtidige opgaver for den nye sekretær.
3. Aktuel skolepolitik.
Herunder skolestruktur Amager
- Der blev holdt møde fredag før vinterferien mellem Trojaborg og
forældrerepræsentanter fra amagerskolernes bestyrelser, hvor der bla. blev
drøftet muligheden for at KLF kunne finansiere en arkitekt der kunne lave en
beregning på den løsning som amagerbestyrelserne ønsker.
-

Beslutning om amagerskolerne tages i BR d. 10. marts 2011. Bestyrelserne for
amagerskolerne vil forsøge at mobilisere en happening denne dag.

-

Virker som om at mange har affundet sig med beslutningen.

-

Skole og forældre tager det op på næste møde med direktionen – her skal der
bla. tales om valg af skoleleder. Vi vil have en normal proces
Døveskolen: Kastelvej og Langelinieskolen. Skole og Forældre har afgivet
høringssvar.

4. Bestyrelsens arbejdsform
Har Skole og Forældre den rigtige arbejdsform?, diskuteres det rigtige?
- Skal passe på ikke at kaste sig over alt for meget – formen er fin.
- Måske noget mere tema over møderne
- Glad for heldagsmøder
- Mere politikudvikling på møderne
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-

-

Pas på ambitionsniveauet
Realistiske mål
Pas på med ikke at forvente det samme af alle
Evt. bruge et eller andet socialt medie til diskussion
Ønsker en filstruktur – fx dropbox
Bestyrelsen er meget reagerende, vil gerne være mere proaktive, lægge en linie
for arbejdet.
Konklusion:
Starten for nye medlemmer er hård – der skal findes en blødere start.
Mere skrivearbejde på sekretariatet
Arbejdsbeskrivelsen skal laves om og alle skal kende den.
Der laves filarkiv – dropbox
Mere proaktive
Tematisering
Prioritering
Kassererposten ikke overdraget endnu – det skal den hurtigt – Ivar og Stefan.
Anne Mette tjekker op på adgangen til fjernskrivebordet.

5. Temadrøftelse vedr. skole/hjem-samarbejde
Papirerne fra KLF skal sendes ud til dem som ikke deltog på mødet med dem
Fra diskussionen:
- Svært fra lærerne at have frihed til at gøre hvad de vil i arbejdet
- Hvordan er lærernes tid?
- Er der strukturelle problemer i skole/hjem samarbejdet?
- Skolebestyrelserne må gå ind og bruge sin magt, når der på nogen skoler fx kun
er 10 minutters skole/hjem samtale om året.
- I samarbejde med lærerne – seminarer, principper og lig.
- Gå ud til skolebestyrelserne og tale med dem om det.
- Det er meget forskelligt fra skole til skole
- Det skal være en dialog og ikke en monolog, som det ofte bliver.
- Ugeplaner er grundlaget for det kontinuerlige forældresamarbejde, men meget
svært at få igennem nogen steder.
- Det ville være godt at finde de bedste principper og lægge dem på
hjemmesiden.
- Undersøgelse fra RUC – Iben Jensen, der viser hvordan lærerne ofte kan jorde
forældrene og tale ned til dem under samtaler.
- Meget mudderkastning – vi skal skabe engagement, have succeshistorier bag
- Vores ret er at lave principper, vi skal gøre det og kæmpe for det.
- Ofte meget langt fra ledelsen til lærerne. Lederen skal vide hvad der foregår.
- Historie fra skole – kårede månedens ugeplan og nævnte det hele tiden – nu
kun 3 lærere som IKKE laver planerne.
- Det var meget positivt hvad lærerforeningen meldte ud på sidste møde omk.
Forældresamarbejde.

-

Konklusion:
Der skal laves idekatalog
Der skal tages kontakt til lærerforeningen om folder – sekretariatet
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-

Det er vores kerneområde og skal dyrkes.
Skal evt. presse mere på i forhold til forvaltningen for at få skolebestyrelserne
klædt på
De gode historier, best practic skal på hjemmesiden.
Tale med KLF om noget samlet
Samle alt det som ligger
Anja og Stig vil gerne arbejde med det, så der ligger noget klar til næste møde
med lærerforeningen.
Sekretariatet forsøger at samle materiale til hjemmesiden og lig.

6. Temadag om inklusion v. udvalget (Stefan, Ib og Ivar)
- Inklusion skal op på mødet den 9.3 med direktionen.
- Møde med Anne Vang om det
- Tager stilling efter mødet med direktionen
- Ide om at lave det sammen som blev lavet tidligere med Bertel Harder og Bo
Asmus Kjeldgaard.
- Anbefaling af artikel i LFS bladet om specialreformen og inklusion.
- Hvordan få vi kontakt til alle de andre politikere i udvalget?
- Anne Vang er inviteret til møde den 28.3 bla. inklusion, specialreform.
7. Eksterne arbejdsgrupper m.m. Herunder
a. Repræsentant til følgegruppe for familiekurserne (se separat mail) – Jens
deltager. Mette spørges.
b. Møde m. forvaltningsdirektionen (9.3.11) FU deltager, dagsordenspunkter:
inklusion, Amager
c. Følgegruppe for Specialreformen – mødet 9.3 aflyst
d. Evt. opfølgning og evaluering af fællesmødet med KLF – er taget tidligere på
dagsordnen, næste gang møde S og SF
e. Budgetgruppe sammen med KLF – Anja og Jens, Indkalder før mødet med S
og SF’s budgetseminar, alle indkaldes.
Næste møde med lærerne: efteruddannelse/skole-hjemsamarbejde
S og SF: Udvikling, 2 sprogs problematikken, manglende inddragelse af
Skole og Forældre.
f. Sikker trafik kursus i København. 3 forældre, spild af tid og ressourcer. Bør
samles på en dag, hjemmesiden god. Kritikken tages med til
Landsforeningen.
8. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde – Ib,
Ivar. Anne Mette kontakter Ivar.
9. Blad og evt. nyhedsbrev.
a. Oplæg fra PH vedr. bladet – 6 gange om året, pdf på hjemmesiden.
Nyhedsbrev ved noget aktuelt
b. Deadline og indhold
c. Hjemmesiden – sekretariatet løfter opgaven med navneskift/hjemmesiden,
der er en skabelon under landsforeningens side til Skole og Forældre, Kbh.
- Ideer til næste blad lægges på drop box
- Deadline 20 marts
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10. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne.
c. Nyt fra Landsforeningen.
11. Status på beslutninger – skema opdateres.
12. Eventuelt.
-

Næste møde mandag d. 28.3.11 Anne Vang inviteret med
Bellahøj skole – er det ok at de optager ud fra fagligt niveau? Skal Skole og
forældre gøre noget ved det?
Bladet sendes fremover til alle BR medlemmer.
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