Referat af bestyrelsesmøde i Skole Forældre København
Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 - ca. 22.00
Lundehusskolen

1. Input til kommende dialogmøder mellem skolebestyrelser og politikere
Under dette punkt deltog Lene Brandt Jeppesen fra BU Forvaltningen – Afdelingen for
Pædagogisk Faglighed.
Hovedpunkter:
For få politikere deltager.
Dagsorden skal være fremadrettet, så dialogmødet ikke får karakter af orientering af
skolebestyrelsesmedlemmer.
Eventuel distriktsopdeling af møderne, så de bliver mere nære.
Vigtigt med gruppearbejder.
Mangler stadig et fællesråd, da møder med enkelt-interessenter giver mulighed for del og herskpolitik.
Emneforslag:
Skole hjem samarbejde - skal på dagsordenen hver gang.
Inklusion - implementering
Den digitale folkeskole
Hvordan undgår frafald til privatskolerne
Hvordan øger man elevtilfredsheden
Udskoling
Punkt med orientering om, hvad der er på vej fra forvaltningen.

Datoer for nye dialogmøder:

21. marts kl. 17-19. Husum Skole
26.september kl. 17-19, Husum Skole

Tilmelding skal ske gennem skoleleder - elektronisk tilmelding

2. Formalia.
a. Valg af mødeleder, Jens
b. Tilstede: Anja, Anders, Jens, Stefan, Stig, PH, Ivar.
Afbud fra Mette. Michele kom senere.

c. Godkendt dagsorden og referat fra mødet d. 10.10.11
d. Sekretariatet tjekker mulige mødedatoer med Anne Vang - når mødedatoerne er fastlagt
for 2012
3. Opfølgning på sidste møde vedr. overgang til ungdomsuddannelserne og diskussionsoplæg fra
Michele vedr. dette og skole/hjem-samarbejdet i denne forbindelse.
Punktet udsat til mødet i december.
4. Høringer
a. Høring om tilfredshed med høringsproceduren fra København Kommune. Udkast justeret og
indsendt.
b. Skolernes maksimale kapacitet. Problem relevant for de enkelte skoler. SOF KBH laver ikke
et høringssvar.
5. Evaluering af Efterårskursus
Gode tilbagemeldinger. Gode workshops, der gav mulighed for at snakke. Foredrag om
demokrati lykkedes over forventning. 28 deltagere.

Næste års program skal afspejle, at det også er et netværkskursus, ikke kun et
introduktionskursus.
Hvordan får vi flere med næste år? Tidligere udarbejdelse af program.
Planlægning af næste års datoer på decembermødet.
6. Eksterne arbejdsgrupper
a. Input til kvartalsmøde med BUF direktionen d. 7.12.11:
Forløbet i københavnermodel 2. Økonomi bliver dårligere pga. mindre klasser.
Hvordan bliver SB inddraget i inklusionspakken.
Fritidshjem – Hvordan bliver KL-aftale udmøntet i København.
Evt. klage over, at skoleleder ikke videreformidler information om dialogmøder godt nok.
Overenskomst for undervisningsassistenter og implementering af
inklusionsmedarbejder.
b. Arbejdsgruppen med BUF: ”Folkeskolen som det naturlige førstevalg”. Jens har været
til to møder. Markedsundersøgelse er lavet. Strategiarbejde frem mod indskrivning i
2012. Anja og Jens deltager fremover.
c. Arbejdsgruppen med BUF: ”Specialreform - Forældrekommunikation” (foreløbig titel).
Skal være inddragelse af forældre, ikke kun kommunikation. Anja og Jens deltager
d. Eventuelle andre: Møde med KLF’s bestyrelse fastsat til torsdag den 5. januar kl. 18 på
Frydendalsvej 24 i KLF’s lokaler.
e. Kodex for god skolebestyrelsesbetjening – udkast fra forvaltningen. Arbejdsgruppe med
Ivar og Thomas. Minimumskrav incl. Månedlig rapportering er ikke med i udkastet.
Flere sager på vej, Ivar orienterer, når han får mere info.
7. Tilbud på ny hjemmeside. Se tilbud i mappen for dette møde i dropbox. Bestyrelsen besluttede
at acceptere landsforeningens tilbud.
8. Blad og Nyhedsbrev. Tilbud vedr. layout og tryk accepteret. Distribution overvejes. Blad ud i
2011. Emner til næste nyhedsbrev: Brug folkeskolen, dato for dialogmøder
9. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde.
10. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne.
c. Nyt fra Landsforeningen.
11. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
12. Eventuelt. Næste møde den 13. december 2011 kl. 19.30 - ca. 22.00, Kvægtorvsgade 1
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