Referat af bestyrelsesmøde, april 2017
Til stede: Noah, Jens, Linda, Nils-Henrik, Ida
Referent: Ida
1. Traktement og formalia
a. Valg af ordstyrer og processtyrer
Linda blev valgt som processtyrer, Jens som ordstyrer
b. Godkendelse af dagsorden for dette møde og af referat fra sidste
bestyrelsesmøde d. 15.03.17
Punkt 4 udsættes til næste møde. Dagsordenen og referatet blev godkendt.
c. Forslag om at ændre dato for augustmøde
Ida er på ferie d. 15. august, hvor mødedatoen ligger. Derfor besluttede bestyrelsen
at rykke mødet til torsdag d. 17. august i stedet. Ida opdaterer kalenderen.
d. Forslag om at starte næste møde kl. 18.00, da vi har inviteret Mette og Morten
fra landsforeningen og Mette må gå tidligt
Bestyrelsen besluttede at starte bestyrelsesmødet møde kl. 18.00 d. 16. maj.
Derudover blev de diskuteret, hvilke emner bestyrelsen ønsker at drøfte med
landsforeningen. Bestyrelsen blev enige om følgende:
- Dannelse (diskussionspunkt)
- Hvilke projekter har de gang i?
- Hvilke projekter har vi gang i?
- Forsøg med kortere skoledage
- Lærer/elev-relationer
- BOYD
- Elevdata på læringsplatforme
- Forældrerådgivning - er der nogle problematikker i københavnsområdet? (Ida
kontakter Charlotte Bro)
Forventet tid: 1 time
Frank Jensen deltager på juni-mødet. Følgende emner vil vi gerne diskutere her:
- Efterslæbet i forhold til tosprogede
- Niveauskel mellem drenge og piger i København
- Renovering af skolerne
Ida kontakter Mark Pelle Noppen på ee6y@okf.kk.dk og giver besked.
2. Godkendelse af årsplan for bestyrelsen. Evt. tilføjelse af punkter
Årsplanen blev godkendt.
3. Kommunalvalg 17. Herunder hvem vi skal lave valgmøde sammen med (KLF ønsker
kun skoledebat. KFO vil også diskutere ikke-skolerelaterede emner.)
Udvalget har besluttet at koble KFO fra, da vi ønsker at sætte fokus på skoledebatten. Noah,
Marianne og Hans (fra Brug Folkeskolen) mødes med KLF d. 9. maj.
Vi ønsker at udarbejde 5-10 skarpe, skolerelevante spørgsmål, som vi sender rundt til alle
kandidaterne. Noah skriver på Facebooksiden og hører, om nogle af
skolebestyrelsesmedlemmerne også ligger inde med nogle spørgsmål, som vi kan bruge i
denne forbindelse. Svarene fra politikerne kan vi efterfølgende poste på facebook og lægge
op til debat. Eventuelt i form af ugens spørgsmål.

4. Dannelse og bløde kompetencer. Hvad mener vi med dannelse – og hvordan kommer
vi ud med vores holdning?
Udmøntes til en ’hvad mener vi?’. Måske vi skal undgå begrebet dannelse?
Målet med folkeskolen er ikke kun det faglige udbytte.
Punktet udsættes til næste møde.
5. Åben skole/varierede skoledage
Vi har temanummer om åben skole/varierede skoledage i vores blad.
Vi laver en post på facebook i forbindelse med udgivelsen af bladet, hvor vi hører, hvordan
skolebestyrelserne arbejder med åben skole/varierede skoledage på deres skole.
Ida kontakter Københavns Fælles Elevråd og hører, om de kan mærke forskel på
undervisningen/skoledagen og mærker den varierede skoledag/åbne skole før og efter
reformens indtræden.
Bestyrelsen hører elevrådene på den enkelte skole om de kan mærke en forskel.
Vi kan bruge udsagnene på vores hjemmeside/Facebook.
Efterfølgende kan vi lave en opfølgende artikel omhandlende principper for åben
skole/varierede skoledage.
Hvilke handlemuligheder har man som skolebestyrelse? Man kan sætte penge af i budgettet,
vel vidende at det vil påvirke andre budgetposter.
6. Eksterne arbejdsgrupper, møder o.l. Herunder:
a. Dialogmøde d. 05.04.17
Emnet var fravær, og stemningen var negativ, da det lidt blev en ’løftet pegefinger’.
Den første præsentation var OK: Fraværet afhænger af socialgrupper; nogle skoler
lider meget under det, mens det er mindre slemt på andre skoler. Desværre var
udbyttet af mødet var ikke særlig stort.
Bestyrelsen giver en tilbagemelding på, at emnet ikke fængede, og udbyttet desværre
heller ikke var særlig stort. Emnerne skal ikke være ’færdigtyggede’, men derimod
skal der være mulighed for indflydelse; emner, som politikerne endnu ikke er
færdige med.
Et forslag fra bestyrelsen lød på, at politikerne skal inddrages mere aktivt, og at der
ikke nødvendigvis behøver at være et specifikt emne.
b. Møde med forvaltningen vedr. Skolerenoveringer
Der er kun afsat 60 millioner ud af de 700 til de 10 skolers modernisering. Dette er
ikke ret meget. En del af moderniseringen er toiletter. Politikerne har lavet en
prioriteringsliste: Toiletter, faglokaler, pædagogisk indretning og udendørs areal.
Ydermere går det i en fælles pulje, og BUF bestemmer, hvor mange penge, der skal
gå til den enkelte skole.
Desuden laves der helhedsrenoveringer i stedet for totalrenoveringer.
Vi ønsker mere fokus og indflydelse på emnet som skolebestyrelser. Der blev
opfordret til at sende en afklaring ud, hvori det beskrives, hvor skolebestyrelserne
skal inddrages.
Der er ikke aftalt noget nyt møde, men der skal følges op.

7. Efterårskursus. Herunder politikerdebat. Nyt fra udvalget
Vi har fået 7 politikere fra BUU til at deltage i paneldebatten fredag aften. Desuden har vi
adspurgt om Stefan Hermann og Thomas Åstrup Rømer om de vil holde workshop om
dannelse lørdag eftermiddag. Stefan Hermann har givet positiv tilbagemelding, og vi takker
ja.
8. Blad. Nyhedsbrev. Status på indhold.
Ida kontakter Kira Gandrup og Kirsten Birk Olsen, og hører om de vil bidrage til en
profilartikel. Desuden vil bladet indeholde:
• En artikel om ’hvad skal vi med skolen?’ fra Jens
• Notits: dato for dialogmødet (kalender)
• Artikel om forårs- og efterårskursus
• Artikel om varierede skoledage/åben skole fra Noah
• Artikel om åben skole fra BUF
• Artikel om læringsplatforme fra BUF
Vi sender 8 blade ud til skolerne. Flere blade til personalerummet,
tillidsrepræsentantssuppleant, sikkerhedsrepræsentantssuppleant samt elevrådet
Ida og Nils-Henrik sætter sig sammen og kigger på adresser til udsendelse, når bladet er
færdigt.
Hvis nogle sidder inde med passende illustrationer, som vi kan bruge i bladet, må de meget
gerne sende disse i en høj opløsning til Nils-Henrik.
9. Faste punkter
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
Ida læser.
b. Siden sidst og meddelelser
i. FU
ii. Områderne
iii. Nyt fra landsforeningen
c. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
10. Eventuelt. Evt. punkter til næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 16.05.17

