Kære bestyrelsesmedlem
Du indkaldes hermed til bestyrelsesmøde
tirsdag den 16.06 2015 kl. 17.30 - ca. 19.15
Søllerødgade 33
Efter mødet er der fælles middag på en restaurant i nærheden
Dagsorden:
1. Formalia
a. Valg af mødeleder – Jens blev valgt til mødeleder. Tilstede: Linda, Luise, Gitte, NilsHenrik, Anders, Jens og Ida (referent)
b. Godkendelse af dagsorden for dette møde og af referat fra mødet d. 18.05.15
Dagsordenen er godkendt. Der er enkelte bemærkninger til sidste referat. Man har en uge
til at komme med bemærkningerne, og så godkender vi det til næste møde i august.
	
  
2. Valg af næstformand. Anders har valgt at træde tilbage som næstformand. Se separat
mail.
Anders vil gerne have tid til andre ting og synes det er et godt tidspunkt at overlade pladsen.
Luise konstitueres som næstformand ind til næste generalforsamling.
3. Aktuel skolepolitik.
a. Budget 2016. KFO har henvendt sig om eventuelt møde mellem bestyrelserne
Det vi kan have indflydelse på er prioriteringsrummet. Budgetrammerne er som sådan
OK, men vi skal gerne have emnet om skole-hjem-samarbejde med. Mette er primus
motor for dette, men hun er desværre sygemeldt. Jens tager kontakt til hende.
* Vi, i Skole og Forældre København, skriver et brev omkring meldinger til budgettet. Vi
sender noget nu, hvor vi anerkender det, der allerede er lavet, og kommer med vores
indmeldinger til ’forbedringer’.
* Vi laver en samlet henvendelse fra skolebestyrelserne. Luise laver en spørgeguide,
bestyrelsen deler formændene ud imellem sig, ringer og spørger, og sender resultaterne
til Ida.
Mødet med KFO:
Vi venter på, at de melder tilbage med noget mere konkret. Vi ønsker at deltage i mødet,
da det kan være et godt samarbejde, dog skal vi blot vide, hvad målet med mødet er.
4. Høringer: Skoledistrikter 2016/17. Høringsfrist 07.08.15. Materialet ligger i Dropbox under
høringer.
Det er ikke noget, vi umiddelbart går ind i. Vi overlader det til de lokale skolebestyrelser, men er
dog åben for henvendelser fra dem.
5. Kommunikation.
a. Ny hjemmeside. Oplæg v. Ida
Ida har lavet udkast til en ny hjemmeside. Layoutet skal være gennemgående på
hjemmesiden, og den skal gøres overskuelig. Bestyrelsen var begejstret for udkastet. Ida
går i gang med ændringerne – stræber efter at være færdig midt august.
Vi skal tjekke op på billedtjenester.
b. Kommunikationsplan – fortsat fra sidste møde
Ida arbejder videre, og laver en liste over arbejdsopgaver – hvem gør hvad, hvornår.
Når vi poster på facebook kan man underskrive med sit navn, hvis man er i tvivl om
SOFkbhs holdning til emnet.
	
  
6. Efterårskursus: Status, indhold, tidsplan, budget og eventuelle actions.
Under kurser er der lagt et udkast til et program for kurset. Programindholdet blev præsenteret på
mødet. Det lød overordnet rigtig godt.
Adam Valuer, lektieforsker, kommer og holder oplæg – derudover skal der skaffes nogen, der
kan sige noget om understøttende undervisning, åben skole o.l. – oplægsholderne skal facilitere
de forskellige workshops. Ida inddrages i bookings-processen.

Et budget skal laves: ind til videre: 10.000 kr til Adam Valeur, inkl. transport.
7. Godkendelse og underskrift af regnskab for 2014. Se bilag i dropbox
Regnskabet blev sendt rundt og underskrevet. Anders skriver ud til dem, der ikke har været til
mødet for at få underskrifter.
8. Eksterne arbejdsgrupper
a. Sparringsgruppe vedr. Fremtidens Fritidstilbud. Møde d. 22 eller 24.6. Se separat
mail
Mødet holdes d. 24.6 kl. 10. Jens og Anders deltager. Der foreligger ikke nogen
dagsorden, men det er det faglige indhold omkring fremtidens fritidstilbud der er fokus.
b. Lektiehjælp og faglig fordybelse. Møde med forvaltningen. Se tidligere udsendt mail
Linda, Gitte og Jens deltager. Vi er åbne for, hvad de vil sige til os.
	
  
9. Det mener vi
a. Skole/hjem samarbejde.
b. Skolereform – Er færdigt
c. Inklusion – Luise
d. Privatskole kontra folkeskole. Er færdigt.
e. Fritidstilbud – Anja.
Afsluttes på august-bestyrelsesmødet.
10. Blad og nyhedsbrev. Input til blad til udgivelse ultimo august
Skolebestyrelserne skal kontaktes. Jens tilføjer det han skal, og sender det videre til Ida – de
kigger nærmere på det sammen.
Ida tager kontakt til Mats og beder ham om at sende en ny medlemsliste på skolebestyrelserne i
København – formændene skal være markerede.
Bladet skal udgives til august à der skal skrives om efterårskurset, kvalitetsrapporten, den
nationale trivselsmåling, lektiecafeer – appetitvækker til efterårskurset.
Ida sender en mail ud og skriver til bestyrelsen om de har nogle ideer til bladet.
Adam Valeur kan også skrive en artikel, dog uden at give guldkornene à en appetitvækker til
efterårskurset.
I nyhedsbrevet, der sendes ud inden sommerferien, skrives der, at skolebestyrelsesformændene
vil blive kontaktet af os, jf. punkt 3.
à Elevplansystem – hvad er status?
11. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde:
Gitte tager det i august.
	
  
12. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne
c. Nyt fra Landsforeningen.
	
  
13. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
14. Eventuelt. Næste møde den 19.8. Kan vi finde en ny dato?
Lokalerne i Søllerødgade er bookede til alle vores bestyrelsesmøder i 2015. Der er endnu ikke
blevet fundet en ny dato for næste møde.
Referent: Ida Kjellin

