Referat af bestyrelsesmøde d. 15.03.17
Skole og Forældre København
1. Formalia
a. Valg af ordstyrer og processtyrer
Jens blev valgt som ordstyrer og Linda blev valgt som processtyrer
b. Godkendelse af dagsorden for dette møde og af referatet fra bestyrelsesseminar
d. 04.02.17
Dagsordenen og referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af årsplan for bestyrelsen. Evt. tilføjelse af punkter
Skole og Forældres landsmøde blev tilføjet som punkt til august.
Ida indskriver endvidere BUU-møderne i årsplanen
3. Kurser
a. Evaluering af forårskursus
Overvejende positiv feedback fra forårskursus
Bestyrelsen og de deltagende var meget begejstrede for Heidi Spring som
oplægsholder.
b. Videre beslutninger om efterårskurset
Vi har umiddelbart to timer lørdag eftermiddag, som ikke er fyldt ud.
Muligt program om fredagen:
16.30-18.00: Forvaltningen
18.00-20.00: Politikerdebat (speed-dating) fredag aften:
Ida sender en invitation til BUU og hører, om de har lyst til at deltage,
eller om de i stedet kan viderestille til en anden. Modtager vi ikke svar,
må vi sende invitationerne til valgsekretariatet. Vi forestiller os en kort
præsentation af politikerne, herefter en gruppedrøftelse og slutteligt en
paneldebat.
Workshops/gruppedrøftelser lørdag eftermiddag kl. 14-16.
Kursusudvalget holder møde d. 19. april
4. Kommunalvalg ’17
Vi skal have sat nogle rammer, som politikerpanelet skal forholde sig til. Vi kan tage
kontakt til lokaludvalgene og høre, om de har lyst til at sætte fokus på folkeskolen i deres
bydel. Derudover vil det være en god idé at holde ét samlet møde i oktober engang efter
efterårsferien, hvor vi afholder et politikerpanel-debat-møde med de andre organisationer
(Brug Folkeskolen, KFO, KLF og Skole & Forældre). Endvidere kan vi kontakte P4 og
Lorry og høre, om de har planer om at foretage noget. Marianne og Noah går videre med
dette.
5. Dannelse og bløde kompetencer. Hvad mener vi med dannelse?
Vi vil gerne være med til at finde en mellemvej mellem målsætning og dannelse. Der skal
være fokus på synlig læring, men alt fokus må ikke være herpå. Vi vil gerne komme med

nogle bud på, hvad vi mener dannelse er, og hvad vi ønsker at børnene skal have opnået, når
de er færdige med folkeskolen. Der kan tages udgangspunkt i vores høringssvar fra 2013 og
få det opdateret, så vi kan have det liggende på hjemmesiden.
Knud videresender sit skriv om dannelse til bestyrelsen og udarbejder en tekst om dannelse
som mål. Anders laver et skriv om dannelseskompetencer.
Punktet tages op igen på næste møde.
6. KK Budget 18 – udløbspunkter og nye spareforslag (se dagsorden for sidste BUUmøde)
Som udgangspunkt bliver der ikke afsat penge til udløbspunkterne til næste år. Vi har
argumenteret for, at vi gerne ser at punkterne fortsætter, men det er svært at gennemskue,
hvad der ligger under de enkelte punkter. Det kunne være interessant at se nærmere på
punkterne – derfor har vi bedt om at få udspecificeret hvad der ligger under de enkelte
punkter. BUF har lavet et dokument, hvor de uddyber, hvad udløbspunkterne indebærer.
Endvidere har de lagt ’løsningsforslag’ som bilag. Disse er at finde på BUFs hjemmeside.
Vi må pege på det, vi mener skal prioriteres og huskes:
* Lærernes kompetenceudvikling
* Skolehaver
* Ikke-uddannelsesparate elever
* Åben Skole
* à Det som ikke kan rummes på den enkelte matrikel skal prioriteres!
Vi skal melde tilbage til samtlige politiker i BUU og komme med en generel betragtning.
Har punktet en positiv effekt skal det prioriteres og blive permanent og ikke være
midlertidigt.
Sebastian sammenfatter et skriv om ovenstående og sender ud til bestyrelsen.
7. Eksterne arbejdsgrupper, møder o.l. Herunder
a. Møde mellem FU og direktionen d. 7.3
Vi havde lagt op til temamøde om byggeri, men dette rykkes til 3.4 i stedet for.
Emnerne som forvaltningen tog op og diskuterede var: budgetprocessen,
læringsplatforme og inklusion.
b. Politikermøder
Jens, Nils-Henrik og Anders har været til møder med alle de politiske partier bortset
fra Liberal Alliance. Tosprogsområdet, budget og uddannelsesvejlednings-området
var blandt emnerne, der blev diskuteret.
Socialdemokratiet opfordrede til endnu et møde inden sommer.
c. Møde med forvaltningen vedr. Læringsplatforme
Noah og Jens var til møde med forvaltningen om læringsplatforme. Forvaltningen
besluttede MeBook som læringsplatform, som er et værktøj til at understøtte
elevernes læring, herunder læringsmål – alle skoler skal tage det i brug som et
planlægningsværktøj i næste skoleår.
Der er rigtig mange positive ting i denne læringsplatform, man skal bare passe på
den ikke bliver et styringsværktøj.
d. Møde om trafik omkring skoler
Anders og Sebastian har været til møde med Miljø- og teknikforvaltningen omkring

sikrere skoleveje. Der bliver afholdt workshop om sikre skoleveje d. 30. marts, og vi
har sendt indbydelsen rundt til medlemmerne. Miljø- og teknikforvaltningen har ikke
i tankerne at tage ud til de enkelte skolebestyrelser, men vil i stedet dele et skriv,
som skolerne selv kan tage op. Anders og Sebastian melder tilbage, at det er
problematisk at dele et powerpoint med skolerne, da det formentlig vil blive svært at
tage op. En hjemmeside/PDF vil være at foretrække.
8. Blad. Nyhedsbrev
a. Noahs artikel om åben skole og varieret skoledag
Noah har skrevet en artikel og lagt den i Dropbox.
Artiklen er lang, men fin – vi udvider bladet med et par sider J
b. Status på indhold
Åbenskole.kk.dk og Anna Bach fra forvaltningen vil gerne bidrage med en artikel
om hhv. åben skole og læringsplatforme.
Ida har ydermere skrevet til Farhiya Adan om hun vil deltage i et interview ang.
profil-artikel. Hun har endnu ikke vendt tilbage.
Ida skriver en artikel om forårskurset.
Datoen for efterårskursus samt tema og Vincent offentliggøres.
9. Faste punkter
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne ind til næste møde
Ida tager udfordringen op og læser fremadrettet J
b. Siden sidst og meddelelser
i. FU
ii. Områderne
Der er møde i Nørrebro/Bispebjerg-distrikt à fælles skolebestyrelsesmøde.
Først er der oplæg med efterfølgende gruppearbejde, og derefter eget
skolebestyrelsesmøde. Jens sender skabelonen for mødet ud til resten af
bestyrelsen som inspiration.
iii. Nyt fra landsforeningen
c. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
10. Godkendelse af datoer for næste år
Datoerne blev godkendt.
11. Eventuelt. Evt. punkter til næste bestyrelsesmøde torsdag d. 20.04.17
Karina har valgt at melde sig ud af bestyrelsen
Ida starter i praktik d. 20. marts til 5. maj – arbejder i den periode kun om onsdagen
Ida indkøber vin til Emil som tak for hjælpen med at tage billeder til hjemmesiden.

