Referat af bestyrelsesmøde d. 19. juni 2017
1. Formalia
a. Valg af ordstyrer og processtyrer
Linda blev valgt som ordstyrer og Jens som processtyrer
b. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet d. 16.05.17
Underskrivelse af regnskab tages som punkt 12.
Eventuelt-punktet rykkes til punkt 13.
2. Møde med Frank Jensen
Frank Jensen har foreslået møde d. 28. september kl. 19.00-19.30. Vi rykker derfor
bestyrelsesmødet i september fra den 14. til den 28. september.
3. KK Budget 18
Der var ikke noget nyt til dette punkt.
4. Integration: Herunder tosprogsefterslæbet
BUU har haft en temadrøftelse omhandlende integration. Der er lavet et udkast til en
handleplan, men den er endnu ikke godkendt.
Vi vil gerne have forældrene lidt mere ind over. I handleplanen fremgår der ikke direkte
nogle forældrerettede punkter.
Bestyrelsen drøftede et forslag til videre arbejde: Vi sender et forslag til diverse politikere,
der lyder på at bruge penge på forældrevejledning til 20 udvalgte skoler. Disse skoler får
penge til opsøgende arbejde og forældrekurser, som kan køre over et par år. Nogle af
lærernes timer skal bruges på dette; der skal ikke ansættes nogen eksternt.
Tiltaget skal udarbejdes så det efterfølgende kan evalueres.
Jens laver et udkast.
Desuden drøftede bestyrelsen Københavnerakademiet. Dette tages op på næste møde med
direktionen.
5. Dannelse. Hvad vil vi I SoF Kbh med denne debat?
Skolen er mere end bare faglighed.
Vi vil gerne have ’de bløde kompetencer’ tydeligere i Fælles Mål.
Endvidere kan vi tage Kommunens pejlemærker op på ny – er de stadig relevante?
Områderne kan tage emnet op med skolelederne, og skolebestyrelserne kan drøfte, hvad de
mener om dannelse, og hvordan det implementeres i skolen. Så kan de være ’klædt på’ til
vores efterårskursus.
Ida laver et udkast over sommeren til en ”Det mener vi” på hjemmesiden, og så tager vi den
op igen til august.
Vi ønsker at stille et forslag til SOFs landsmøde, hvor der kan arbejdes hen mod en måde at
måle de ’bløde kompetencer’/dannelsen.
6. Kommunalvalg ’17
a. Valgmøder

Den oprindelige dato for valgmødet med KLF er den 26. oktober, men KLF har valgt at
trække sig fra dette møde. Vi holder dog fast i denne dato, og afholder mødet i
samarbejde med BF.
En mulig lokation til mødet er på Lergravsparkens Skole. Sebastian undersøger, om det
kan blive en mulighed.
Valgtema: Integration i folkeskolen. Forældresamarbejde.
Der skal findes en ordstyrer til mødet. Måske en journalist; Jacob Fuglsang? Rene
Fredensborg fra 24/7 (”Forældreintra”).
Det primære møde vil blive ovenstående, men vi vil også gerne deltage i mødet med
UCC – ’Hvad skal vi med skolen?’ d. 14. november, dog er vi ikke med i planlægningen.
Vi sidder dog gerne med i panelet og reklamere for det på vores kanaler.
Vi er umiddelbart positivt stemte over for Gorms forslag om vælgermøde i august, men
vi er i tvivl om, hvorvidt ressourcerne rækker til det, da skolebestyrelserne på dette
tidspunkt af året har travlt. Brug Folkeskolen er i tvivl om, hvorvidt de deltager.
Har vi ressourcer til at medvirke? Jens skriver til Gorm, at vi desværre ikke har
ressourcerne til det.
b. Andre tiltag
Vi skal have opstillet nogle spørgsmål, som vi vil stille politikerne. Efter
sommerferien skal de sendes ud. Noah vil gerne forfatte få og skarpe spørgsmål. Vi
kan lægge det på Facebook i stil med ”Det her tænker vi… hvad tænker I?” for at
skabe debat.
7. Tests. Herunder nationale tests
Vores holdning lyder på, at vi er positivt stemte over for tests, men de skal ikke være
styrende for de faglige forløb eller fungere som en rangordning mellem skolerne.
Vi er ikke interesseret i at testene bliver omdrejningspunkt, og slet ikke for skole-hjemsamtalerne. Derimod kan testresultaterne bruges på den enkelte skole som et arbejdsredskab
til skolen, læreren og skolebestyrelserne til at lære mere om elevernes faglige kompetencer.
8. Eksterne arbejdsgrupper, møder o.l. Herunder
a. Fælles bestyrelsesmøde med KFO og BF
Fælles bestyrelsesmøde 4. september fra 19-21 i Sorøgade med SOFkbh-bestyrelse,
KFO-bestyrelse og BF-bestyrelse.
KFO foreslår et formøde d. 11. august.
Inputs til samarbejdsområder: forældrevinklen, budget, klubber, overgang fra skole
til klub/fritidshjem.
b. Samarbejde med Københavns Fælles Elevråd
Vi vil gerne invitere formand og næstformand til vores bestyrelsesmøde i november,
med det formål at finde frem til, hvordan får vi engageret eleverne i
skolebestyrelsesarbejdet. Ida noterer i arbejdsplanen og giver KFE besked.
c. MeeBook FAQ
Vi skal give MeeBook en tilbagemelding. Noah ser FAQ’en igennem og
sammenfatter en tilbagemelding.
d. 5-årsstatus og vidensoverdragelse
Anders sammenfatter et svar.

9. Efterårskursus. Nyt fra udvalget
Ida har lavet en indbydelse til kurset som sendes ud efter sommerferien sammen med en
tilmelding. Evt. skal vi indsætte et billede af Vincent i indbydelsen.
Endvidere tager Ida kontakt til Kim Hjerrild fra Alternativet og hører, om han har mulighed
for at deltage i paneldebatten fredag aften.
10. Blad. Nyhedsbrev. Status
Vi skal have taget nogle gode billeder til brug i vores blade. Ida tager initiativ til at finde en
løsning.
11. Faste punkter
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne
Ida læser
b. Siden sidst og meddelelser
i. FU
ii. Områderne
iii. Nyt fra landsforeningen
Ida går referatet igennem fra sidst, og ser om der er noget, der mangler at
blive sendt.
Der arbejdes meget med integration, men primært med de helt nytilkomne.
c. Opfølgning på opgaveliste
12. Underskrivelse af regnskab
Regnskabet blev underskrevet af bestyrelsen.
13. Eventuelt. Evt. punkter til næste bestyrelsesmøde torsdag d. 17. august.

