Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Tirsdag den 16. august 2011 kl. ca. 20.00 - ca. 22.00
Blågård Skole
Hans Tavsens Gade 4
2200 København N

Dagsorden:

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens.
b. Afbud fra PH, Stefan, Michele
c. Godkendt dagsorden og referat fra mødet d. 14.06.11
2. Aktuel skolepolitik. PISA København udkommer 17. august.
3. Kort opfølgning på emner fra mødet med KLFs bestyrelse
Fælles oplæg mellem KLF og SOF KBH:
Oplægget skal ændres, så skolebestyrelserne bliver bedt om en konkret tilbagemelding.
Tilbagemeldingerne sammenfattes og gives til politikerne.
Der skal laves en sammenfatning af oplægget til hjemmeside og evt. blad.
Enighed om at det er nyttigt med fællesmøder med KLF.
4. Høringer:
a. Supplerende læseplan for dansk og matematik.
I forhold til udkastet til høringssvar skal følgende tilføjes:
Godt med garantien, men hvem giver garantien?
Det er godt med individuelle tiltag, men hvor er ressourcerne?
Skolebestyrelsen skal følge op på, at de individuelle planer bliver gennemført og
overvåge resultatet af dem.
Det er vigtigt at lave en blidere overgang fra indskoling til mellemtrin
Der skal mere fokus på faglig læsning. Mange er gode til teknisk læsning, men de forstår
ikke, hvad de læser.
Inddrag forældrene i, hvordan læsningen styrkes.
b. Skoledistriksændringer.
På Amager virker trafiksikkerhed negativt. Men ikke korrekt oplyst i høringsmaterialet.
Kommunen opfordres til at lave offentligt tilgængeligt skoledistrikter i kortform.

_

c. Høring vedr. tidlig indsats og Inklusion.
Se BUU-dagsorden for 17.8.11, pkt. 5.
Svarfrist 30.9.11. Endelig behandling på bestyrelsesmødet d. 21.9.11
Stefan og Torben laver oplæg til diskussion om indhold af høringssvar på mødet den
21.09.11

5. Efterårskurserne.
Ifølge Ivars spørgeskema viste 21 interesse for fredag-lørdags-kurset på Skjoldnæsholm den
30/9-1/10 og den 8. oktober viste 8 interesse for at deltage.
Interessetopscorere i spørgeskemaet var: Inklusion, Skolebestyrelsens indflydelse og ansvar,
samt Skole/hjem-samarbejde.
6. Der afholdes generalforsamling d. 21.9.11 kl. 19-20. Sekretariatet laver udkast til indkaldelse.
Fyraftensmødet droppes.
7. Eksterne arbejdsgrupper

a. ”Arbejdsgruppen for styrkelse af fagligheden” holder konference 22. august. Torben og
Jens deltager. Oplægget har et svagt skole/hjem og elevafsnit.
Manglende deltagelse i introkurserne bør nævnes.
b. Arbejdsgruppe vedr. skolebestyrelsesværktøjer: Ivar og Thomas deltager. Datoer er ikke
meldt ud endnu.
c. Ny arbejdsgruppe om helhedsskoler. Forvaltningen henvender sig til SOF KBH mhp.
datoer.
8. Blad og Nyhedsbrev:
Emner til nyhedsbrev: Generalforsamling, kurser og nye distrikter. Deadline 19. august
Emner til blad:. PH: Eat. Anders: Paralllagte timer. Mette: Brug Folkeskolen. Jens : Leder om
statistikker. Andre bedes byde ind.
Deadline for blad: 21. september
9. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde: Jens.
Det skal på dagsorden til næste møde hvordan læsningen skal fordeles.
10. Siden sidst og meddelelser
a. FU: På mødet med Else sommer skal der spørges til budgettet og lærernes introkurser
b. Distrikterne:
Jens: Der er indkaldt til møde om inklusion på Bispebjerg.
Mette: Brug Folkeskolen laver plakatkampagne og viser den 14. september filmen Waiting
for superman.
Amager: Følgegruppe vedr. skolesammenlægninger er etableret. Skolerne får byggerod
og vandreklasser. Skolebestyrelserne er ikke blevet hørt om indholdet i oplægget
c. Nyt fra Landsforeningen: Landsmøde i november og www.skolebestyrelse.net er på
trapperne

11. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
12. Næste møde d. 21.9.11 - generalforsamling og bestyrelsesmøde
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