Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Mandag den 30.05 kl. 19.30

Referat:

1. Formalia.
a. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen
b. Jens valgt til mødeleder
c. Til stede: Anja, Jens, Michele, Anders, Stig Bang.
Afbud fra Torben Conrad, Ib Pedersen, Per-Henry Nilsson, Mette Kirk
Fraværende: Ivar og Stefan.
d. Dagsorden for mødet 30.05.11 og referat fra mødet d. 28.04.11 godkendt.

2. Aktuel skolepolitik.
a. Skolesituationen i Sydhavnsområdet. Anders henvender sig til
skolebestyrelsesmedlemmerne fra de to skoler med henblik på at fastlægge
bestyrelsens holdning til problemstillingen. De inviteres evt. med til et kommende
bestyrelsesmøde.
b. Inklusion/specialreform (opfølgning fra sidste møde med Anne Vang)
Vigtigt at klæde skolebestyrelserne ordentligt på vedr. inklusion 2.0.
Derfor skal bestyrelsen være aktiv i forhold til evt. offentlig debat, høringssvar m.v.
Inklusion skal på dagsorden til næste dialogmøde.
3. Høringer. Svarfrist 15.8.11.
a. Fritidspladser Tove Ditlevsen skole
b. Fritidspladser Vanløse skole
c. Organisering af fritidstilbud for Kastelvejen/Langeline skole –
Høringssvarerne vedrører alle en diskussion af om man skal foretrække KKFO’er eller
fritidshjem.
Bestyrelsen var overvejende af den opfattelse, at KKFO er at fortrække, hvis de er
samhuset, da de giver større mulighed for tværfaglighed og en bedre udnyttelse af
(lokale-)ressourcerne.
Men at det er vigtigt at anerkende Fritidshjemmenes styrke som et frirum for børnene
og en bastion mod dårligere normering og dårligere fysiske forhold.
Michele giver input til høringssvar og Stig Poulsen skriver udkast til høringssvar.

4. Efterårskursus:
Michele indtræder i kursusudvalget sammen med Ivar og Stefan.
Emner efterlyses:
Allerede på dagsordenen er Københavnermodel 2 og Inklusion 2.0,
Brainstorm af emner:
Holdning til lektier
klasserumsledelse
Brug af test i skolerne - Hvilke teorier ligger bag.
5. Thomas Damkjær inviteres til at spise sammen med bestyrelsen efter bestyrelsesmødet den 14.
juni.
6. Eksterne arbejdsgrupper m.m. Herunder
a. Budgetgruppe sammen med KLF – Møder afholdt med R, S og SF. Andre partier
skal også inviteres.

b. Arbejdsgruppen for styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen holder 6 møder indtil
august. Arbejdsgruppens opgave er at virkeliggøre tænketankens visioner. Meget
godt materiale fra arbejdsgruppen. Materialet kan ses i dropbox.
c. Intet til referat
d. Ivar indtræder i arbejdsgruppe med forvaltningen vedr. værktøjer til
skolebestyrelsen (økonomirapporter, fraværsrapporter etc.). Anja og Anders giver
Ivar eksempler på gode værktøjer
e. Evaluering af dialogmødet mellem politikerne i BUU og skolebestyrelserne d. 18.5.11: For
meget envejs kommunikation fra Anne Vang.
Det er bedre med følgende struktur: Oplæg, grupper, samlet diskussion/videnopsamling til
sidst.
Godt med skriftlighed.
Jens sender evaluering til forvaltningen. Inklusion skal på dagsordenen til næste
dialogmøde.
f.

Fælles bestyrelsesmøde med KLF. Datoforslag: 16. august med fælles møde med KLF kl.
18-20, herefter ordinært bestyrelsesmøde kl. 20-22.

7. Anja påtog sig læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde den
14. juni
8. Blad og evt. nyhedsbrev. Hjemmeside. Det blev besluttet at lægge artikler ud på
hjemmesiden så snart de er skrevet.
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