Referat bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Tirsdag den 13. december 2011 kl. 19.30 - ca. 22.00
Kvægtorvsgade 1

Dagsorden:

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Jens, Stefan, Anders, PH, Ivar, Torben, Anja
c. Dagsorden og referat af mødet d. 17.11.11 godkendt
2. Regnskabsprocedurer.
Stefan gennemgik ny regnskabsprocedure.
Forretningsorden og aftale med landsforeningen vedr. regnskabsprocedure godkendt med
bestyrelsens ændringer. Teksten samles i ét dokument.
Aftalen sendes til landsforeningen, når bestyrelsens ændringer er indføjet.

3. Fornyelse af aftale med Landsforeningen om sekretariatsbistand for 2012 godkendt.
Bestyrelsen besluttede at foreslå landsforeningen at pristalsregulere aftalen, så den tager
højde for stigende lønomkostninger m.m.. Jens Thorsen aftaler de konkrete formuleringer
med Niels-Christian Andersen i landsforeningen.

4. Datoer for 2012. Herunder beslutning vedr. efterårskurser, temadage og fyraftensmøder.
Jens sender revideret forslag til datoer.
Følgende blev aftalt:
Temadag om eksempelvis inklusion afholdes i foråret.
To efterårskurser - et med og et uden overnatning.
Forbehold for dato for bestyrelsesmøde med Anne Vang. Der er ikke fastsat tema for
mødet, men det bliver sandsynligvis en opfølgning på 95 % - målsætningen.
Dialogmøder skal med i kalenderen – og datoer for dialogmøder på hjemmeside.
Vedr. tema for efterårskurser: Anja sender navn på ny rapport til Sekretariat, der finder
rapport og lægger i dropbox.

5. Opfølgning på forrige møde vedr. overgang til ungdomsuddannelserne og
diskussionsoplæg fra Michele vedr. dette og skole/hjemsamarbejdet i denne forbindelse.
Udskudt til næste møde (bestyrelsesseminaret)
6. Hjemmesiden – nyt design. Input til Stig
Der mangler blandt andet: Link til BUU-dagsordener, blivhoert, styrelsesvedtægt.
Sekretariatet udliciterer opgaver vedr. ”hvordan kan hjemmesiden forbedres”.
Det blev aftalt at den nye hjemmeside bliver lanceret så snart som muligt ved at
domænenavnet www.skole-foraeldre-kbh.dk overgår til den nye hjemmeside. www.skolesamfund-kbh.dk skal foreløbig blive ved med at pege på den gamle hjemmeside.
7. Kursus: Planlægning af indhold for efterårskursus og temadage.
Det er aftalt med forvaltningen, at inklusion bliver et stort tema på efterårskursus.
Mulig oplægsholder:Susan Hart, tilknytningspsykolog,
Forårskursus evt. om overgang mellem skole og ungdomsuddannelse. Med udgangspunkt i
kommissions-rapport.
Ivar, Anders, Michele, Anja aftaler møder med henblik på at definere rammer og indhold.
Jens snakker med Niels-Christian om at købe sekretariatstid til at arrangere forårskurset.

8. Dagsmøde for bestyrelsen lørdag d. 21.1.12.
Forplejningen vil bestå af morgenmad, frokost og ud at spise med påhæng om aftenen.
Skolelederforeningen/økonomiforvaltningen laver indlæg og præsenterer kodeks for
økonomirapportering til skolebestyrelserne - Ivar arrangerer.
Øvrige emner:
Debat om faglighed, trivsel, hvordan udvider skole/hjem-samarbejdet, hvordan bliver
foreningen mere proaktiv.
Tilsyn om personsager – henvendelse til kommunen.
Micheles oplæg vedr. skole/hjem.
9. Eksterne arbejdsgrupper
a. Fællesmøde med KLFs bestyrelse d. 5.1.12: Emner: Sommeruniversitet, køreplan for
budget 2013. Folkeskolen som førstevalg, arbejdsgruppe om
forældrekommunikation mangler lærerkræfter.
b. Kvartalsmøde med BUF-direktionen d. 7.12.11: Emner: Følgegrupper vedr.
inklusions- og integrations-reform. FU bliver indkaldt til møde i januar vedr.
indskrivning og sprogtest (max. 21-reglen). Problemstillingen er, at der er stor
spredning af sprogsvage, der ikke kun er to-sprogede. FU kan evt. foreslå en
evaluerning af sprogtesten.
Tobias Stacks, ny direktør i forvaltningen
Invitation til informationsmøder til kommende børnehaveklasseforældre kom sent ud
hos Anders.
c. Forældrekommunikation (Anja og Jens): Fokus på inklusion – hvordan får vi det
kommunikeret ud til især skolebestyrelser. Aftalt, at bestyrelsen læser
inklusionspakken igennem med skolebestyrelsesbriller på med henblik på, hvad der
skal kommunikeres til forældre. (Afsnit 2.5 er om forældrekommunikation)
Revision af forventningsfolder på trapperne - den skal også indholde en
inklusionsvinkel.
Bestyrelsen vil gerne have ændret kommissoriet så det mere bredt handler om
forældreinddragelse og ikke kun kommunikation..
Der mangler lærere i arbejdsgruppen.
d. Folkeskolen – det naturlige førstevalg (Anja og Jens – Mette deltager fra Brug
Folkeskolen) Holdt 3 møder foreløbigt, arbejdsgruppen skal sikre flere i folkeskolen.
Der skal laves kampagne/strategier for næste indskrivning i 2012.
Det er stadig lidt uklart, hvad arbejdsgruppen konkret skal ud over dette.

10. Aktuel skolepolitik.
Aktuelle emner:
I 2012 kommer skolelederne ud i klasserne for at evaluere lærere.
IT i folkeskolen – bevilling på 500 millioner.
Fraværskampagnen.
11. SogF-orientering:
Bestyrelsesmedlemmer bedes melde fra, hvis de ikke har tid.
Skoleskak: First move – forældreinddragelse. PH laver atikel
Bestyrelsen besluttede at lave et blad på baggrund af de artikler, der findes nu. Bladet skal
også indeholde kursusdatoer og datoer for dialogmøder.
Jens snakker med Michele og aftaler ovenstående.
Nyhedsbrev: Læg nuværende artikler på hjemmesiden og send nyhedsbrev ud om ny
hjemmeside – når den nye hjemmeside er kommet op at køre og har fået aktuelt indhold.
12. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne. Jens laver plan for, hvem der gør det
i 2012
13. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Nyt fra Landsforeningen: Noget slattent landsmøde pga. manglende debat. Gode
oplæg fra Mandag Morgen og undervisningsministeren.

14. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
15. Eventuelt.
Næste møde den 21.1.12:
Skolen på Islands Brygge spørger: Hvad får vi får kontingentet?
Vi skal reklamere mere for foreningen gennem nyhedsbrev, hjemmeside og blad.

Konference på Frøbelseminaret 19. januar om inklusion i praksis. Vil lave videncenter for
inklusion. Stefan sender link ud til bestyrelsen.

Ref: SP

