Referat af bestyrelsesmøde
28.09.17
1. Traktement og formalia
a. Valg af ordstyrer og processtyrer
Jens blev valgt som processtyrer og Linda som ordstyrer
b. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet d. 17.08.17
Dagsorden og referatet blev godkendt
2. Møde med Frank Jensen
Bestyrelsen præsenterede sig selv.
Herefter fortalte Frank Jensen om sine visioner for den københavnske folkeskole:
Som udgangspunkt er folkeskolen den vigtigste velfærdsinstitution, og Frank Jensen har
altid beskæftiget sig med folkeskoleområdet, når det har været muligt.
Det er vigtigt, at vi får skabt en god skole for vores børn.
Der skal større fokus på skolernes indhold. Før har der været bevilliget penge til
indskolingsområdet, men nu er der også blevet bevilliget penge til udskolingsområdet i
forbindelse med Budget18. Her er der afsat 220 millioner kroner over de næste fire år. Man
ønsker at skabe en udskoling, som er mere interessebåret, og som eleverne kan glæde sig til
gennem deres skolegang. Der forekommer samme ambitioner om den faglige udvikling,
som der gør i indskolingen.
I øjeblikket ser vi en udfordring i skolen, nemlig at mange vælger privatskoler fremfor
folkeskoler. I København stræber man efter at forældrene vælger folkeskolen hele vejen til 9.
klasse, hvorfor det også er godt, at der nu er sat penge af til at styrke udskolingen.
Endvidere nævnte Frank Jensen, at skole/hjem-samarbejdet også trænger til et eftersyn.
Forældrene er meget interesserede i skolelivet ved skolestart, men herefter daler interessen
markant.
Bestyrelsen og Frank Jensen havde efterfølgende en dialog, hvor følgende emner blev
drøftet:
Skole/hjem-samarbejdet:
Bestyrelsen nævnte, at skole/hjem-samarbejdet i den københavnske folkeskole er utroligt
traditionelt. Der sker for lidt udvikling og for lidt reel dialog.
Det blev diskuteret, at der gerne måtte komme mere fokus på forældresamarbejdet på
læreruddannelsen, men særligt også mere fokus på skole/hjem-samtalerne i
efteruddannelsen af lærerne. I øjeblikket er der meget lidt dialog mellem skole og hjem.
Forældrene på de forskellige skoler er alle forskellige, og disse forskelligheder skal
anerkendes. Det kan derfor være nødvendigt med en differentiering på forældresamarbejdet,
ligesom der foregår differentiering i undervisningen.
Stærke forældrefællesskaber og elevfællesskaber er med til at fastholde børnene.
Engang blev der uddelt en forventningsfolder til forældrene, hvor man som forælder får
kendskab til de forventninger, der ligger fra skolens side, samt hvad forældrene kan forvente
af skolen. Denne folder bliver vist ikke brugt længere.
Endvidere kan man overveje om der skal være tilmelding til skole/hjem-arrangementerne.

Det er vigtigt, at mellemtrinnet ikke bliver glemt i det flotte projekt med udskolingen. Flere
undersøgelser viser, at mange elever bliver tabt på mellemtrinnet, hvilket kan resultere i, at
nogle elever får interesse for bander i stedet.
Endvidere udtrykte bestyrelsen stor fortvivlelse omkring besparelsen på
integrationsvejleder-området. Integrationsvejledernes opsøgende arbejde vil blive manglet,
for det er dét, som skal til.
Tosprogsefterslæbet:
Nogle forældre har ikke nødvendigvis ressourcerne til at opdrage deres børn, og derfor
mister vi dem, hvis ikke vi øger fokus på dette område.
Mange børn forbliver i deres ’roller’, hvis først der er kommet et negativt udefra-syn på dem.
De skal ud af rollerne og finde deres styrkesider. Børnene skal ikke være problemer, men
derimod blive en del af fællesskaberne og opleve gensidige forventninger.
Renovering af skolerne:
Det er rigtig dejligt, at der bliver gjort en indsats på renoveringsområdet.
Dog er der rum for forbedring. Meget af byggeriet skal foregå i sommerferien, hvilket kan
medføre forsinkelser, så det ikke er klart til skolestart.
Børne- og Ungdomsforvaltningen skal have mere at skulle have sagt. Derudover vil
skolebestyrelserne også gerne have mere indflydelse i designfasen. Dog er det ikke
meningen, at forældrene skal fungere som bygherrer.
Lokal inddragelse giver lokal begejstring!
3. KK Budget 18: Budgetforhandlingerne er afsluttet. Vi er indkaldt til møde om
anvendelse af ’udskolingspengene’ fredag d. 29.09.17
Det ser umiddelbart positivt ud. Dog er integrationsvejlederne væk, og det er vi kede af. Vi
mener stadig, at der er behov for funktionen og det opsøgende arbejde.
Positivt at der er afsat penge til en tryg og sikker by samt udvidelse af åbningstiderne i
fritidsklubberne.
Det siges, at det efterhånden er ved at blive bedre med overbygningsskoler. Det bør
undersøges, hvordan det fungerer.
Forslaget skriver, at udskolingspengene skal være i dialog med skolebestyrelser og forældre.
Det er godt, at der er mulighed for valgfag. Men behøver det være linjepræget?
Det er vigtigt, at man er i sit nærmiljø, når man går i folkeskole. Laver man
overbygningsskoler, er der risiko for, at børnene helt forsvinder væk fra folkeskolen.
Skolerne kan måske specialisere sig inden for ’den kreative undervisning’ rundt på
forskellige matrikler/værksteder i byen, såsom træarbejde, svejsninger etc.
Det er vigtigt at få sat fokus på, hvad der egentlig skal ske og hvad man vil med udskolingen
frem for kun at se på løsningerne.
Derudover skal det også indtænkes, hvordan skolebestyrelserne bliver involveret i processen.
4. Dialogmøde d. 04.10.17. SoFkbh står for ’politikerdelen’
Der er blevet reklameret for politikerdelen i forbindelse med invitationen til dialogmødet.

Politikerne placeres rundt om i lokalet. Herefter får de ét minut til at fortælle deres vision
om folkeskolen de næste 4 år på skift. Skolebestyrelserne kan herefter cirkulere rundt til de
forskellige politikere.
Der må gerne være mere dialog på dialogmøderne!
5. Dannelse
a. Det mener vi om dannelse
Udkastet blev godkendt. Anders sender det endelige skriv til Ida, som lægger det på
hjemmesiden og som facebook-nyhed.
b. Forslag til SoFs Landsmøde
Der er lavet et forslag til Landsmødet på baggrund af ovenstående skriv. Vi lægger
vores forslag på Facebook og hører, om der er nogle der vil være medunderskrivere
på det.
Vi sender det af sted til Landsforeningen.
6. Kommunalvalg ’17
a. Spørgsmål til politikere og Facebook-dryp
Spørgsmålene er klar og sendes ud i løbet af weekenden. Når de svarer kommer
svarene drypvist på facebook.
b. Valgmøde. SoFkbh, BF og KLF
Der er blevet lavet nogle flotte tegninger, som kan bruges i forbindelse med reklame
for mødet. Ida sender invitationen rundt til skolebestyrelsesmedlemmerne og
skolernes kontorer og beder dem sprede budskabet
c. Valgmøde. Hvad skal vi med skolen? Jens har tilbudt at SoF dækker 10kkr ud
af et budget på 100 kkr.
Vi betaler 10.000 kr. til mødet.
7. BYOD og udlån af computere
BYOD bliver indført på flere og flere skoler. Man kan som familie vælge at sige, at man
ikke vil sende en computer med barnet i skole. Skolen skal her stille en computer til
rådighed – også til brug i hjemmet, hvis der er hjemmearbejde der kræver computer.
Det er et urimeligt pres på både familierne og skolebestyrelserne, at indskolingsbørn skal
passe på en computer.
8. Forslag til forbedring af skole/hjem-samarbejdet eller støtte til
skolebestyrelsesarbejdet i København
Vi lancerer nyheden om prisen for skole/hjem-samarbejdet på efterårskurset i stedet for i
nyhedsbrevet.
Man kan få kurser ud på skolerne, hvis man inviterer naboskolerne med.
Som en del af et forsøgsprojekt, kan vi donere penge til efteruddannelse af lærerne, da vi
ikke kan give penge til driften.
Man kan afholde et fællesarrangement, en fælles uddannelsesdag, hvor man hyrer
spændende oplægsholdere. Evt. i februar inden skolevalget. Kursusudvalget taler nærmere
om denne idé.
9. Eksterne arbejdsgrupper, møder o.l. Herunder:
a. Kvartalsmøde med direktionen d. 03.08.17. Se også punkt 8.

Der er sendt mail rundt med dagsordenspunkter.
Fokus på overgangen fra fritidshjem til fritidsklub.
b. Møde om ’udskolingspengene’. Behandles under punkt 3
Se punkt 3.
c. Opfølgning på fælles bestyrelsesmøde mellem BF, KFO og SoF Kbh d. 04.09.17
Udmærket møde. Fokus var ikke at man skulle nå frem til noget fælles. To områder
gav mening at være fælles om:
1) Overgange
2) Forældresamarbejde generelt
a. Mødes igen omkring december og udformer et fælles skriv,
som gives til det nye BUU.
10. Efterårskursus. Nyt fra udvalget
51 tilmeldte. Vi har besluttet at holde tilmeldingen åben ind til deadline, og sætter maksantal
op på 75 deltagere.
Dorthe Pelle Nielsen har takket ja til at være dirigent både til paneldebatten og til
generalforsamlingen.
Merchandise til kurset: taskeparaply.
Vi vil gerne have nogle sadelbetræk til brug til skolevalget. Ida tager kontakt til firmaet og
efterspørger et tilbud. Vi vil gerne have omkring 7000 stk.
Layout: ”Skolebestyrelsesvalg” tegning af kryds, QR-kode og logo.
Der skal sendes mail rundt til skolebestyrelsesformændene om ’happeningen’.
11. Blad. Nyhedsbrev. Status
Artikler:
Markedsdag på Nørre Fælled Skole; forældresamarbejde.
Profilartikel
Artikler om efterårskursus
Interview med den nye Børne- og ungdomsborgmester.
Artikel fra forvaltningen
Nyhedsbrev:
Dannelsesskriv
12. 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
c. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i DropBox)
13. Eventuelt. Evt. punkter til næste bestyrelsesmøde mandag d. 23. oktober kl. 18.30
Google-kalender – link til abonnement til egen device.
Ida sender indkaldelse til generalforsamling, og en separat mail til de bestyrelsesmedlemmer
som er på valg i år.

