Referat bestyrelsesmøde SOF KBH
Mandag den 26. marts 2012 kl. 19.00 - ca. 22.00
Referat:

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Til stede: Stig Bang, Michele, PH, Mette Kirk, Stefan, Jens Afbud: Anja, Ivar
c. Godkendt dagsorden og referat fra mødet d. 29.02.12
2. Forberedelse af punkt 3:
3. Besøg af Anne Vang fra kl. 19.30 - 21.00.
Emne: Samtænkning mellem pædagoger og lærere.
Oplæg fra AV, samt input fra bestyrelsen.
Det er aftalt, at de fremtidige møder skal være mere behovsorienterede.
Sekretariat laver forslag vedr. 3-års-model og udkast til fælles oplæg vedr. uddannelsen.
4. Godkendelse af regnskab for 2011 Regnskab m.v. godkendt og underskrevet. Jens Tovgaard
indsender regnskab og ansøgning om overførsel til Københavns Kommune.
5. Høring:
a. Etablering af lokal idrætsskole med idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole.
Høringsfrist d. 27.04.12
Generel kommentar: Profilskoler er ok, men eliteskoler støtter vi ikke.
Mette: Fremragende ide at klostervængets heldagsskole får idrætslinje. Jens: Godt fordi der er
brug for noget, der kan bringe Klostervænget heldagsskole frem. Stefan: Det er ikke farligt med et
enkelt elitespor. Så længe der er andre spor er det OK.
Sekretariat laver udkast til høringssvar, der godkendes på næste bestyrelsesmøde.
b. Nedlæggelse af gruppeordning for specialelever
Høringsfrist 07.05.12
Torben kontakter skole vedr. høring om Specialelever. Denne høring tages på næste
bestyrelsesmøde.
6. Kommende høring: Lukning af Hillerødgades Skole og overførsel af elever til Rådmandsgade
Skole
Årsag: Det er ikke lykkedes at tiltrække elever. Kun 12 elever i nye børnehaveklasse. Derfor
nedlægger kommunen skole og tilbyder alle børn overførsel til Rådmandsgade Skole - der så får
en ret høj 2-sproget andel. Bygningerne skal fremover bruges til specialskole.
Mette: Skulle have valgt andre skoler med en mindre demografisk skæv fordeling, så det er en
problematisk beslutning på den baggrund. Nu risikerer man at børn flygter fra Rådmandsgade
Skole. Børnene fra Hillerødgades Skole ender i klasser, hvor der i forvejen er flugt fra klasserne.
Positivt at børnene får kr. 40.000 med sig (kun til Rådmandsgade Skole!) og at man forsøger at
bevare søskenderelationer.
Anders: Det virker helt hul i hovedet. Hvorfor har man valgt den løsning?

Mette: Vi er i gang med at arrangere dialogmøder. Årsagen til løsningen var, at der var plads på
Rådmandsgade Skole.
7. Temadag og efterårskurser: Nyt nyhedsbrev til alle og på Benediktes Facebook.
8. Eksterne arbejdsgrupper - udskudt
9. Blad og nyhedsbrev - udskudt
10. Eventuelt. Næste møde onsdag den 25. april

