Beretning for Skole og Forældre København 2016-2017
Som forening varetager vi dels skolebørnenes forældres interesser i forhold til politikere og
forvaltning i Københavns kommune, og dels understøtter vi de forældrevalgte
skolebestyrelsesmedlemmer i deres arbejde. Vores medlemmer er de forældrevalgte medlemmer af
skolebestyrelserne ved Københavns Kommunes skoler samt Sankt Annæ Gymnasium.
Kurser for skolebestyrelsesmedlemmerne
Efterårskurset
Skole og Forældre København afholdt igen sidste efterår et spændende kursus fra fredag til lørdag
for rigtig mange engagerede skolebestyrelsesmedlemmer. Kurset foregik på Scandic Hotel i
Sydhavnen, og havde temaet Det gode forældresamarbejde. Vi fik besøg af Lars Qvortrup,
professor ved DPU; Brug Folkeskolen samt Forældrenes Landsforening (FOLA) som lavede
spændende oplæg og workshops for os med forældresamarbejde og -inddragelse i fokus.
Sideløbende med dette tema havde vi også et spor med uddannelse til nye
skolebestyrelsesmedlemmer, som havde fokus på at klæde nye medlemmer på til arbejdet i
skolebestyrelserne. Der var positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
Forårskursus
I marts afholdt vi forårskursus om mobning. Det var et eftermiddags/aftensarrangement, hvor vi fik
besøg af en meget oplagt Heidi Spring, som holdt oplæg om antimobning og klassefællesskabet.
Der var rigtig stor opbakning til kurset, og deltagerne fik mange gode redskaber til videre arbejde
med antimobningsstrategier i skolebestyrelserne. Også dette kursus fik gode tilbagemeldinger.
Slides fra kurserne kan findes på Skole og Forældre Københavns hjemmeside www.skole-foraeldrekbh.dk
Forældresamarbejdet
I vores arbejde i Skole og Forældre København er forældresamarbejdet højt prioriteret, og vi ønsker
at der sættes et nyt og skærpet fokus på dette i de københavnske folkeskoler samt på
læreruddannelserne. Vi har holdt møde med Københavns overborgmester, Frank Jensen, hvor vi
drøftede mulighederne for skole/hjemsamarbejdet, og han var meget positivt stemt over for vores
synspunkter, som netop omhandler differentiering af forældresamarbejdet og øget dialog mellem
skole og hjem. For at styrke skole/hjemsamarbejdet har Skole og Forældre København indstiftet en
pris for det bedste forældresamarbejde på en skole i København. Indstillinger indleveres i januar
2018 og den skole, der modtager prisen, får samtidig 20.000 kr. til et projekt eller arrangement, der
involverer forældre.
Kommunens budget for Børne- og Ungeområdet 2018
Som de øvrige år, har vi sammen med KLF (Københavns Lærerforening) inviteret til møder om
budgettet med alle partierne i Borgerrepræsentationen for at påvirke det. Det lykkedes at holde
mødet med alle partier bortset fra to. I Skole og Forældre København er vi umiddelbart positivt
stemte over for kommunens budget for Børne- og Ungeområdet 2018. Der er afsat penge til et
projekt om tryg og sikker by samt udvidelse af åbningstimerne i fritidsklubberne og der er bevilliget
helhedsrenovering af de sidste skoler. Desuden er der afsat 220 millioner over de næste 4 år til
udskolingen, så der er ikke tale om et spare-budget på skoleområdet. Det er godt med et valgår! I
budgetforliget står der, at skolebestyrelserne skal involveres i, hvordan udskolingspengene skal
bruges. Skole og Forældre København har allerede været til det første møde om sagen, men det er
vigtigt, at de enkelte skolebestyrelser også involverer sig.

2-sprogsområdet
Selv om budgettet overordnet er OK, er vi rigtig ærgerlige over, at integrationsvejlederne er sparet
væk. Vi mener stadig, at der er behov for funktionen og det opsøgende arbejde i forhold til
forældrene. Det er ikke godt nok, at 2-sprogede drenge og piger gennemsnitligt har et fagligt
efterslæb i forhold til deres kammerater. Polarisering skal modarbejdes og fællesskabet i hele
klassen skal styrkes. De vises sten er ikke fundet endnu, men Skole og Forældre København vil
fortsat presse på for, at området ikke skal blive glemt.
Dannelse og elevers alsidige udvikling
Bestyrelsen har brugt meget tid på at diskutere dannelse. I skoledebatten har dannelse fyldt meget
og de fleste synes, at det er vigtigt, at der ikke kun er fokus på det rent fagfaglige i folkeskolen.
Desværre mener stort set alle noget forskelligt med begrebet dannelse. I Skole og Forældre
København ønsker vi, at folkeskolen i højere grad understøtter den enkelte elevs alsidige udvikling.
Læs mere her: http://skole-foraeldre-kbh.dk/artikel/dannelse-og-elevers-alsidige-udvikling
Relationer til forvaltningen
Vi afholder møder med direktionen i BUF (Børne- og Ungdomsforvaltningen) fire gange årligt,
hvor vi drøfter aktuelle emner. Vi opfatter, at forvaltningen lytter konstruktivt til vores sparring ud
fra børn og forældres hverdag.
Desuden arbejder vi tæt med forvaltningen vedrørende dialogmøderne mellem skolebestyrelser og
politikerne i BUU (Børne- og Ungdomsudvalget). I.f.t. det sidste møde insisterede vi på, at
halvdelen af mødet var direkte dialog mellem skolebestyrelsesmedlemmerne og politikerne i Børne
og Ungdomsudvalget. Mødet fungerede godt, da det var muligt at skabe reel dialog, da mange af
BUUs medlemmer deltog, om end det er ønskeligt med deltagelse af flere politikere.
Vi har været i dialog med forvaltningen og holdt møder om en række andre emner såsom
læringsplatform, overgang til ungdomsuddannelser, overgang fra børnehave til skole/fritidshjem og
fritidshjem til klub, ”Bring Your Own Device”, udlån af PCere, m.m.
Samarbejdet med andre organisationer
Skole og Forældre København har et tæt samarbejde med KLF (Københavns Lærerforening), som
vi har mange fælles interesser med. På de områder, hvor vi har sammenfaldende synspunkter,
prøver vi at optræde i fælles front.
Brug Folkeskolen udfører et vigtigt arbejde med at få forældrene til at benytte kommunens
folkeskoler. Samarbejdet fungerer kort og vi deler kontor med dem, så vi har mulighed for sparring.
Desuden har vi fået en medarbejder fra Brug Folkeskolen med i vores bestyrelse, så vi sammen kan
forbedre vores arbejde.
Vi har holdt fælles bestyrelsesmøde mellem Skole og Forældre København, Brug folkeskolen og
KFO (Københavns Forældreorganisation, som er forældreorganisation for daginstitution og
fritidshjem-området). Vi ønsker sammen at arbejde videre på forældresamarbejdet og på overgange.
Kommunalvalg 2017
Det er vigtigt at få Folkeskolen i København på dagsordenen for kommunalvalget. Brug
Folkeskolen, KLF og Skole og Forældre København holder sammen et valgdebatmøde med
temaet ’Inklusion af børn med særlige behov’ samt ’Attraktivitet af folkeskolerne og fastholdelse af
elever – primært i udskolingen’.

Desuden er der debat om folkeskolen fra et skolebestyrelsessynspunkt på efterårskurset med et
panel, hvor alle partier forventes at være repræsenteret. Endelig afholdes valgmøde med
udgangspunkt i, hvordan FNs 17 verdensmål og Danmarkskanonen kan afspejles i Folkeskolen i
København. Dette valgmøde arrangeres i samarbejdet ”Hvad vil vi med skolen”, som består af KLF,
UCC Carlsberg (læreruddannelsen), Folkekirken i København og Skole og Forældre København.
Alle politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) har fået 4 skarpe spørgsmål. Svarene bliver
lagt ud som ”dryp” på vores Facebookside www.facebook.com/sofkbh. Det er fint at læse partiernes
holdning til de forskellige skolepolitiske spørgsmål i København.
Landsforeningen Skole og Forældre
Skole og Forældre København er ikke direkte repræsenteret i Landsforeningen, da det er de enkelte
skolebestyrelser, som er valgberettigede. Fra Skole og Forældre København er Anders Høgsbro
Madsen valgt ind i landsorganisationens hovedbestyrelse, formelt repræsenterende Sortedamskolen,
men han taler naturligvis også generelt folkeskolen i Københavns sag. Der er landsmøde d. 17.-18.
november, hvor repræsentant(er) fra alle skolebestyrelser opfordres til at deltage. Også her kan man
netværke og få inspiration til skolebestyrelsesarbejdet, ligesom man kan få indflydelse på
foreningens arbejde og politik.
Blade, nyhedsbreve og Facebookside
Løbende udsender vi nyhedsbreve til de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i København
og har i perioden udgivet to fysiske blade, som er sendt direkte hjem til
skolebestyrelsesmedlemmerne. Desuden kommunikerer vi via foreningens Facebookside, og
opdaterer løbende vores hjemmeside med relevante nyheder, dokumenter og lignende.
Næste år
Til foråret er der skolebestyrelsesvalg, og det ønsker vi at sætte fokus på i Skole og Forældre
København. Vi er i øjeblikket ved at udtænke en kampagne som kan hjælpe os med at gøre
skolebestyrelsesvalget mere synligt, og til det har vi brug for jeres hjælp. I løbet af vinteren vil hver
skolebestyrelsesformand i København modtage en pakke på sin privatadresse med en masse
sadelbetræk. Disse betræk vil vi bede jer skolebestyrelser om at sætte på cyklerne rundt omkring på
skolen, så vi kan gøre reklame for valget. Vi vil selvfølgelig informere jer nærmere, når vi kommer
tættere på.

