Referat bestyrelsesmøde Skole og Forældre København
Tirsdag den 14. juni 2011

Referat:

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Til stede: Jens, Mette, Anders, Michele, Per-Henry, Anja
c. Afbud: Stig Bang, Ib Pedersen, Ivar Tønnesen, Torben Conrad, Stefan Ingerslev
d. Dagsorden godkendt og referat fra mødet d. 30.05.11 godkendt med ændringer.
2. Aktuel skolepolitik.
a. Skolesituationen i Sydhavnsområdet.
Anders har sendt mail til skolebestyrelserne på de berørte skoler med en invitation
til samarbejde.
Bestyrelsen er ikke tilfreds med, at BUF afviser at se på ændringer af
skoledistrikterne, da der rutinemæssigt bliver lavet store ændringer i
skoledistrikterne andre steder i byen - ændringer, der også indbefatter flytninger af
børn over store trafikårer i lighed med problemstillingen i Sydhavnen.
Bestyrelsen anerkender, at BUF har fokus på, hvordan de to gamle skoler kan løftes
på andre måder end at ændre skoledistrikterne.
b. Helhedsskoler.
Baggrunden er en evaluering af de hidtidige heldagsskoler i socialt belastede
områder og forvaltningens ønske om at indføre 1-2 nye heldagsskoler i
normalområder.
Bestyrelsen støtter forslaget om at bibeholde de tre forsøgsskoler som
heldagsskoler og støtter også, at forsøget bliver udvidet til at omfatte 1-2 frivillige
skoler i normalområder.
Anders og Jens laver et papir om foreningens holdning, som sendes til politikerne i
BUU inden deres næste møde.
Jens kontakter forvaltning vedr. ønske om at komme med i arbejdsgruppe.
Bestyrelsen havde dertil følgende pointer:
Der er bekymring for at lave heldagsforsøgene permanent, da de svageste skoler
ikke kan løftes alene ved et heldagstiltag. Omvendt er der dog tale om store
investeringer/omstillinger.
De eksisterende forsøg er blevet belastet af ombygninger og omlægninger, der har
taget fokus fra det faglige og pædagogiske.
Bestyrelsen mener, at heldagsskolerne samler forsøgene på aktivering af urolige
unge på en god måde.
Det er nødvendigt at forsøgene kører nogle år endnu, så heldagsskolerne kan få
lejlighed til at vise sine styrker.
Det er bestyrelsens opfattelse, at heldagsskoler kan få en positiv indflydelse. Der er
samtidig er et ønske om også at få målinger af undervisningseffekterne.

c. Aftale om kommunernes økonomi 2012 med relevans for skolerne. Jens orienterede
om KLF’s vurdering af kommuneaftalen.
3. Høringer vedr. KKFO/Fritidshjem på 3 skoler. Svarfrist 15.08 – Høringssvaret blev tilrettet
og sendes ind.
4. Bestyrelsen vurderer KLF’s debatoplæg, når det fremkommer med henblik på en vurdering
af et evt. fælles oplæg med KLF
5. Parallellagte timer – oplæg ved Anders
Især en god metode til undervisningsdifferentiering.
Det kunne lade sig gøre uden ekstra udgifter på Sortedamskolen og alle var glade for det.
Anders har sendt oplæg til Anne Vang, der har videresendt til ”Pædagogisk faglighed”, der
kigger på graden af holddannelser.
Anders laver artikel til blad.
Oplægget kan evt. være et af emnerne på efterårskurset.
6. Efterårskursus. Michele kontakter Ivar og Stefan med henblik på at få overordnede
indholdskomponenter på plads, sådan at der kan udsendes nyhedsbrev inden
sommerferien med dato og emner.
7. Skole hjem – Anja og Stig laver diskussionsoplæg til fælles bestyrelsesmøde med KLF.
Formålet med oplægget er at få temaet sat på dagsordenen i skolebestyrelserne.
Bestyrelsens forslag til indhold i oplægget:
Skal være dialog og inddragelse i stedet for envejs-kommunikation.
Kort katalog målrettet skolebestyrelser og lærere om praktiske eksempler på, hvad der
virker i skole/hjem-samarbejde.
Forvaltning skal presses til at afholde flere kurser for lærere, da lærere er ikke gode nok til
forældresamarbejde - derfor skal de efteruddannes.
Brug Folkeskolen har konference 7. december, hvor de udgiver interaktiv ”kogebog” for
forældre.
Hvordan bygger man en forpligtende praksis mellem skole og forældre op i relation til
skole/hjem-samarbejde?
KLF er indstillet på fælles bestyrelsesmøde i august, men skal konfirmeres på deres
bestyrelsesmøde den 20. juni.

8. Eksterne arbejdsgrupper m.m.
a. Arbejdsgruppen for styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen.
Næste emne er skole hjem-samarbejde. Oplæg til næste møde findes i dropbox.
Bestyrelsen opfordres til at komme med indspark til på baggrund af oplæggene.
Jens tager indspark med på næste møde.
Der afholdes en konference i august, hvor man samler ideerne og vurderer
økonomien i dem.
b. Referat udsendt pr. mail vedr. møde m. forvaltningsdirektionen 18.5.11
9. Michele læser dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste bestyrelsesmøde den
16. august
10. Nyhedsbrev om kurser og skoledistriktsændringer skal ud inden sommerferien. Blad nr. 2
udsendes hurtigst muligt og blad nr. 3 efter sommerferien.
11. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Distrikterne.
c. Nyt fra Landsforeningen. Vores børn – vores skoler. Per-Henry opfordrer
bestyrelsen til at lægge materiale om kampagnen på skolernes hjemmesider.

12. Opfølgning på opgaveliste
13. Næste møde 16. august med KLF fra kl. 17.30 – 20. Evt. på Blågård Skole afhængig af
deltagerantal.

