Referat af bestyrelsesmøde, august 2017
1. Formalia
a. Valg af ordstyrer og processtyrer
Jens blev valgt som processtyrer og Marianne som ordstyrer
b. Godkendelse af dagsordenen samt referat fra mødet 19.06.17
Punkt 2 og 3 slås sammen. Referatet og dagsordenen blev godkendt.
2. KK Budget 18. Forhandlingerne er i gang. Skal vi foretage os noget? (slået sammen
med punkt 3) (Herunder også punkt 3)
Anders sender mail ud til bestyrelsen omhandlende forhandlinger. Herefter finder vi ud af,
om der er noget vi ønsker at fremme.
Tosprogsefterslæbet: Jens har lavet et udkast på baggrund af drøftelsen på sidste møde (se
mail fra 17/08 ”Forslag til politikere”).
Forslaget tænkes som værende en fast bevilling og ikke som projektpenge. Der bør dog
foretages en evaluering hvert år så man hele tiden kan udvikle det.
Bestyrelsen besluttede at forslaget sendes af sted, dog skal selve beregningen gøres
tydeligere.
Jens sender forslaget til politikerne i BUU. Ida sender mailadresser på BUU og BR til Jens.
3. Integration: Herunder tosprogsefterslæbet
Se punkt 2.
4. Dannelse. Det mener vi om dannelse
Ida har sendt et udkast ud til bestyrelsen.
Bestyrelsen drøftede udkastet og blev enige om, at vi indledningsvis skal gøre opmærksom
på, at der findes mange forskelige syn på dannelsesbegrebet.
Jens har fået et skriv fra Tove omhandlende dannelse og etik som han sender ud til
bestyrelsenVi skal primært være opmærksomme på, hvilke færdigheder vi ønsker at give børnene.
Hvad færdighederne skal bruges til må man selv om. På denne måde kan vi glide lidt af på
dannelsen og tale mere generelt.
Vi skal være påpasselige med at bruge ordet ’kompetencer’.
Sebastian og Anders laver et revideret udkast på baggrund af Idas skriv til næste
bestyrelsesmøde.
5. Kommunalvalg ’17
a. Valgmøde med BF – og nu igen KLF?
Mødet kommer til at foregå på Bavnehøj Skole og have forældrevinkel i centrum.
Politikerne vil gerne være med. Dog holdes et andet valgmøde på UCC, som er lige i
nærheden af Bavnehøj Skole. Måske vi i stedet skal overveje at holde valgmødet på
en anden af BFs indsatsskoler?
Mødet vil tage udgangspunkt i 2-3 forældrehistorier (evt. på video, men hvor
forældrene er til stede på selve aftenen). Lidt traktement til efter mødet.

Bestyrelsen talte om at udvide temaet for valgmødet til ’udsatte børn’ i stedet
for ’udsatte byområder’, da flere forældre formentlig vil kunne appellere til det emne.
Desuden blev det drøftet, om man kan reklamere for mødet i lokalaviserne.
Arbejdsudvalget går videre med kommentarerne, og sender rundt til bestyrelsen.
b. Valgmøde med ’Hvad vil vi med skolen?’
UCC satser på mindst 200 deltagere. Mødet er fastslået til den 14. November og
varer fra 17-19, men en halv time før vil de studerende have udstillinger om de
emner, som mødet beskæftiger sig med.
Debatten deles i to:
1) overordnet del; partierne skal forholde sig til visioner og skolesyn til forskellige
emner: OECD; FNs verdensmål;, Danmarkskanonen; undervisningsministerens
skolesyn etc. i forhold til deres valgprogram.
2) Agi Csonka fortæller om: Hvordan ser man på chancelighed?
Valgmøde på kurset: Vi skal finde et tema, som ikke er lig de andre. Alle partier fra
BUU kommer undtagen K.
Emnet kunne være ’dannelse’. Vi sender vores skriv rundt jf. punkt 4, så politikerne
kan tage stilling til det.
c. Q-A til politikere
Hvis bestyrelsen har ideer til nogle spørgsmål, så sendes de til Noah.
d. Dryp på Facebook
Jens har to-tre indlæg, som vi løbende kan lægge på Facebooksiden.
e. Andre tiltag?
6. Skole og Forældres landsmøde. Skal vi stille forslag til arbejdsplan eller andet. Hvis ja:
videre proces
Der er Landsmøde d. 17. November på Hotel Nyborg Strand.
Vi ønsker at stille forslag om, at landsforeningen skal arbejde for, hvordan man kan lave
målbare dannelsesmål. Man kan måske få forskere til at udvikle metoder til at måle
dannelsesmålene på. Anders sender forslaget rundt til bestyrelsen og tjekker op på
proceduren for forslagsstillen i vedtægterne. Forslaget skal indsendes senest fire uger inden
landsmødet.
Der opfordres til at stille op til hovedbestyrelsen.
7. Folkemøder. Skal vi deltage på nogen måde?
a. Ungdommens folkemøde d. 7-8.09.17
Vi vil gerne støtte op om mødet, da vi mener, at det er et godt
initiativ. Måske sende en udtalelse og sætte en plakat op på mødet.
Vi lader den hvile – får man en ide, kan man sende den rundt.
b. Sølvgades skolefolkemøde 27.09.17
Noget lignende ovenstående møde med lokalitet i Kongens Have. Vi vil gerne vise
flaget. Jens skriver til skolelederen, Kim.
8. Forslag til forbedring af skole/hjem-samarbejdet eller støtte til
skolebestyrelsesarbejdet i København
a. Pris for godt skole/hjem-samarbejde

Vi udsender et nyhedsbrev, hvor vi indstifter prisen for det gode skole/hjemsamarbejde. Man skal komme med et begrundet bud på, hvorfor man skal vinde
inden d. 1. oktober og så overrækker vi prisen på efterårskurset – gerne mens
politikerne er der. Vi skal have et panel til at vurdere de indkomne bud.
Præmien vil blive 20.000 kr. til et skole/hjem-arrangement.
Ideen skal sættes i søen snarest. Ida laver en sammenskrivning, sender til bestyrelsen
for herefter at sende den til skolebestyrelserne og skolerne.
b. Andre gode forslag
Har skolerne et godt projekt, så har vi nogle penge til det. Fx efteruddannelse af
lærere etc. Vi skal dog have en økonomisk ramme.
Vi betaler også gerne for kurser fra landsforeningen til skolerne.
Endvidere blev der talt om, at vi kunne købe nogen til at producere undersøgelser af
skolerne, fx folkeskole vs. privatskole, forsøg med kortere skoledage, trivsel blandt
elever etc.
Vi tager punktet op igen på næste møde.
9. Eksterne arbejdsgrupper, møder o.l. Herunder:
a. Fælles bestyrelsesmøde med KFO og BF d. 04.09.17 kl. 19.00
Der vil være oplæg fra hver organisation, herefter brainstorm over, hvad
foreningerne har til fælles for at se, hvor det giver mening at samarbejde.
Mulige samarbejdsområder: Skolen og fritidshjem som en sammenhængende dag;
overgang fra fritidshjem til klub; forældrefællesskabet ved skolestart/KKFO-start.
b. Samarbejde med Københavns Fælles Elevråd
KFE har spurgt, om vi vil deltage i et af deres møder, da de har ret travlt i øjeblikket.
Ida vender tilbage til Cornelius, at vi gerne vil have en erfaren fra udvalget til at
deltage i vores novembermøde, og at vi gerne vil deltage i et af deres møder.
c. Kvartalsmøde med direktionen d. 03.10.17. Punkter til dagsorden
Skolernes pejlemærker
Jens sender en mail ud til bestyrelsen.
d. Dialogmøde 04.10.17. Tema?
Café-drøftelser med en politiker i hvert hjørne.
Følgende temaer blev drøftet:
Tosprogsefterslæbet
IT i Folkeskolen
Åben skole
Bevægelse
Varierede skoledage
Gode regler for mobil-/tabletbrug i timerne
Har man gode idéer til temaer, må man gerne sige til.
10. Efterårskursus. Nyt fra udvalget
Ind til videre har vi 28 tilmeldte til kurset. Vi skal huske at gøre reklame for Stefan
Hermann i anden runde af mailskrivningen. Udvalget holder møde d. 28. august, hvor de vil
drøfte workshops, ordstyrer til paneldebat etc.
11. Blad. Nyhedsbrev. Status. Herunder mulig løsning på fremtidige fotos og dato og
indhold for næste nummer af bladet

Nyhedsbrev:
Pris-tiltag
Kvalitetsrapport – Ida hører forvaltningen om deadlines; hvornår sender de noget ud (ikke
områdelederne sender det ud til skolerne), og hvornår skal skolerne sende noget ind?
Foto: Vi kan høre om Emil Amundsen vil tage billeder på vores efterårskursus. vi vil gerne
have rettighederne til billederne, som vi efterfølgende kan bruge til hjemmesiden.
Kan vi hyre en journalist til at skrive en artikel om kurset? Jens sender et navn til Ida.
12. Faste punkter
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne
Ida læser. Klaus Mygind har henvendt sig ang. styrelsesvedtægterne, som tages op
på mødet d. 30. Vi venter på, at han vender tilbage. Gør han ikke det, kontakter Ida
Mikkel og hører, hvad der ligger i det med styrelsesvedtægterne og hvad det kan
have af betydning for os.
b. Siden sidst og meddelelser
i. FU
ii. Områderne
Morten Østergaard er blevet ny områdechef for indre by/Østerbro.
iii. Nyt fra landsforeningen
c. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
13. Arbejdsplan for resten af året. Input til arbejdsplanen. Hvad prioriterer vi? Videre
proces.
Pris for skole/hjem-samarbejde. Jens fylder ind.
14. Eventuelt. Evt. punkter til næste bestyrelsesmøde d. 28. september. Husk Frank
Jensen deltager fra 19.00-19.30.
Ida sender en reminder til Frank Jensen.

