Referat, bestyrelsesmøde, Skole og Forældre København
Onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1
Referat:

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Til stede: Michele, Jens, PH, Stefan, Ivar, Anja, Mette. Anders fra kl. 21
c. Dagsorden, samt referat fra mødet d. 21.01.12 godkendt
2. Udskoling og overgangen til ungdomsuddannelserne. Herunder:
a. Micheles oplæg vedr. skole/hjem-samarbejde Emner på Micheles skole:
Uddannelse af forældre, så de bliver kompetente. Hvad er et godt engagement fra
forældre. Problemet i dag er, at læreren ikke håndterer ledelsesopgaven i forhold til
forældre og elever. Nu vil lave rammer for skole-hjem-samarbejde.
I dag bryder man tit klasser op og man har ikke nogen model til at føre nye forældre
sammen. Forældre kunne evt. selv lede forældremøder. Skal understrege de
positive effekter af god forældreledelse – at forældre er en kæmpe ressource.
Landsforeningen har kursusforløb som Ivar har kørt.
b. Ny klassedannelse i udskolingen. Se dokumenter fra Anja i Dropbox. Har på Anjas
skole et princip om at i 7. klasse starter elever i ny klasse med ny lærer. De nye og
gamle lærere bestemmer suverænt klassesammensætningen. Erfaringen er, at
skolen holder bedre på eleverne. Overordnet er børnene meget positive, men
forældre skeptiske. Det er svært at få et nyt forældresamarbejde op at stå. Forsøger
at få kontaktforældrene til at facilitere overgangen. Positivt at der nu er et årgangssamarbejde og en årgangsånd. Det er positivt fordi børnene har brug for at udvide
deres horisont. Giver børnene mulighed for at få nye roller og en ny chance.
Ivar: Har gjort det samme på Rødkilde Skole. Det har givet problemer, hvis
kommunikationen har været for dårlig. Nye klassedannelser skal følges af linjefag.
c. Ungdomskommissionens anbefalinger. Bliver en diskussion fremover og vil blive
udmøntet i næste budget. Konklusion: Det skal være sjovt og der skal være glæde
ved at lære. Der produceres vindere og tabere som aldrig før. Nogle er koblet af
allerede som 16-årige. For meget pisk og for lidt glæde. Et tidligt valg i en jungle af
forkortelser. Børnene får stress. Vigtigt med tæt samarbejde med forældre. Vores
budskab: at bløde valgene op, så de tidlige valg ikke bliver afgørende.
Der kommer ekstra timer på erhvervsuddannelser og gymnasier, så de unge kan se
det an. Problem: Hvordan sikrer forældreindflydelse på de valgfag og der bindes
mange ressourcer i det, hvis det er to timer om ugen. I dag allerede to ugers
brobygning.
Stefan: problem med linjer i udskoling, fordi næsten alle timer er båndlagte. Det
bliver nemt diffust. Man bør inddrage eksterne ”eksperter” mere - det kan motivere
eleverne. Skoleverden er for lukket om sig selv. Vi skal have afdækket, hvad der
skal til for at linjer kan blive til virkelighed. Lave flere projekter.
Mette: Videndeling er vigtigt.
Jens: For meget fokus på pligter, prøver og karakterer. Nu er skolerne i København
næsten på minimumstimetallet og skolerne er for meget øer, der ikke inspirerer
hinanden.
Ivar: Vigtigt med supervision af lærerne.
Anja: Alle værkstedsfag er skåret væk, alt det sjove er skåret væk.
Vigtigt at sørge for at alle unge bliver samlet op.
Antorini: Skoleglæde er et nøgleord. Stig laver udkast til artikel
d. Slagplan for SogF København: Fokus på glæde ved at lære. Artikel skal have liste
med forslag til mere glæde:

Projektorientering i mellemtrin, parrallellagte timer, videndeling, forskning i det gode
lærerengagement, bedre udvælgelse af lærere, lave forsøg, flere gæstelærere,
mere konkret undervisning, bruge læringsstile, mere elevindflydelse, værkstedsfag,
tværfagligt samarbejde.
Artikel ud i nyhedsbrev.
3. Skolebestyrelsesvalg 2012. Anders: Ca. 20 skoler har forskudt valg. Jens indkaldt til møde
vedr. presse på valget. Valgmaterialer skal med i næste nyhedsbrev.
4. Hvad kan SOF København bidrage med v. deltagelse i lokale skolebestyrelsesmøder. Skal
Sekretariat finder mødeplan for møder med distriktsledelse. Michele: Ideen er god, men har
ikke kræfter til det.
5. Kodeks for godt samarbejde mellem skoler og skolebestyrelser. Ledelsesværktøjer.
Hvordan kommer vi videre? Materiale fra forvaltningen? Hvordan får vi det formidlet til
skolebestyrelserne?
Sekretariat sender mail til Rene Bugge om materiale og deltagelse i 21.4 mødet med cc til
Else Sommer.
Sekretariat sender mail til skolebestyrelsesformændene og opfordr dem til at tage det på
dagsordenen og gennemgå det med henblik på at se, om de overholder det og med en
opfordring til at melde erfaringer tilbage.
5.a Regnskab: Stefan: årsregnskab. En bøn: Når man sender bilag, så send altid kontonummer
med. Husk at indsende anmodning om overførsel til kommunen.
6. Eksterne arbejdsgrupper
a. Forældrekommunikation i forbindelse med inklusion v. Anja og Jens
b. Folkeskolen – det naturlige førstevalg v. Anja og Jens
c. Styregruppe for bedre samarbejde mellem lærere og pædagoger v. Jens
d. Dialogmødet d. 21.3. Nyt mødested: Gasværksvejens Skole
e. Budgetarbejdsgruppe sammen med KLF. Fokus: Inklusion, ungdomskommission og
hvad S vil spare på.
f. Kvartalsmøde med BU-forvaltningens direktion d. 22.2. Blev talt om inklusion,
Kodeks, følgegruppe skal i gang,
7. Møde med Anne Vang vedr. Nørrebroskolernes fremtid 6. Marts. Det drejer sig om
nendlæggelse af Hillerødgades Skole, da søgningen til skolen er lille.
8. Kurser
a. Temadag d. 21.4. Tematisere frokostbordene indenfor udskolings-temaet:
Klassedannelse, linjer, fastholdelse, forældresamarbejde, Ungdomskommission.
Inviter BUU til at komme og især deltage i frokosten.
b. Efterårskurserne.
9. Møde til ”afløsning” af Fællesudvalget v. efterårskursusudvalget
10. Blad og nyhedsbrev. Nyhedsbrev udsendt 5. januar og 9. februar. Udsendes en gang pr.
måned. Statistik vedlagt. Emner til næste nyhedsbrev: Dialogmøde, temamøde,
skolebestyrelsesvalgmateriale (husk kurser).
11. Plan for læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne. Stig laver liste for, hvem der
gennemgår.
12. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne.
c. Nyt fra Landsforeningen. Jobbet som sekretariatsleder opslået på Jobzonen.
13. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).

14. Eventuelt. Høring vedr. frivllighed. Jens mailer kommentarer.
Næste møde mandag den 26. marts

Ref: SP

