Referat af bestyrelsesmøde
23. oktober 2017
1. Traktement og 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. 28.09.17
Referat og dagsorden blev godkendt
2. Aktuel skolepolitik
a. Udeskoler generelt
Udeskole er, når klassen har undervisningen udendørs. Vi mener, at det er et godt og
sundt koncept, men det skal ske af pædagogiske grunde og ikke på grund af
pladsmangel.
b. Åben skole og udeskoler a.h.t. kapacitet/pladsbehov. Herunder opgivelse af
hjemklasseprincippet for indskoling og mellemtrin
Vi ønsker ikke en ophævelse af hjemklasseprincippet for mellemtrin og indskoling,
da det netop er med til at sætte børnene i centrum ved at lade dem have en base, hvor
de hører til. Børnene føler sig oftest også mere trygge ved at have ét lokale, som er
deres. Børnehaveklasser kan måske have klasselokaler i fritidshjemmets lokaler, som
alligevel står tomme i løbet af skoletiden. Dette vil også opfordre til et samarbejde
mellem skole og fritidshjem.
Vi vælger at arbejde aktivt for sagen, og sender et skriv med vores bekymring til
BUU. Dette kan vi også lægge på hjemmesiden som et ’Det mener vi’.
Ida sammenfatter et skriv og sender ud til bestyrelsen.
c. Overbygningsskoler
De yngre elever har værdi i at se de store elever, og skabe en glæde ved at se de store
blive færdige med folkeskolen. De har også her mulighed for at skabe
(lærings)fællesskaber på tværs af årgange.
I notatet bliver der hoppet let over ulemperne ved overbygningsskoler.
Bestyrelsen sætter sig skeptiske over for om miljøet og fagligheden nødvendigvis
bliver bedre ved at flytte udskolingen. Desuden vil det være næsten umuligt at
opbygge forældresamarbejdet på ny, da det er svært at vedholde forældrene i
udskolingsklasserne, så hvordan sikres forældreindflydelsen?
Vi efterlyser en evaluering af udbyttet af overbygningsskolerne.
Ida kontakter forvaltningen og Landsforeningen og hører om de har noget
evalueringsmateriale (på Højdevangens Skole, og også gerne fra de andre
kommuner) fra overbygningsskolerne.
3. Bemærkninger til BUUs temadrøftelser vedr. fritidscentre. Deadline 24.10.17
Man kunne se på Ungdomskommissionens anbefalinger, som er nogle år tilbage.
Kan man sætte flere ressourcer/pædagogisk personale ind på fritidscenterområdet? På denne
måde vil relationsarbejdet og fællesskabet ung-pædagog imellem styrkes.
Der kunne laves et samarbejde med gadeplansmedarbejderne.
Foreningerne skal prioriteres. Jens fremsender bemærkninger til forvaltningen.

4. Revision af Styrelsesvedtægten
Bestyrelsen diskuterede punktet, og vi tager det op igen på et fremtidigt møde.
Marianne undersøger hvordan kvalitetsrapporten fremgår af styrelsesvedtægten.
Pejlemærkerne venter vi med at tage op til det nye BUU er sammensat.
5. Input til SoFs beretning for 16/17
Bestyrelsen gennemgik beretningen. Anders læser korrektur, og Ida sender rundt til
skolebestyrelsesmedlemmerne.
6. Kommunalvalg ’17
a. Valgmøde med BF og KLF
Der er 45 tilmeldte til mødet. Alle partier er repræsenteret.
b. Valgmøde med ’Hvad vil vi med skolen?’
Der vil være lidt input fra de studerende på UCC. Mødet tager udgangspunkt i FNs
verdensmål. Der vil være nogle kahoots og spørgsmål undervejs. Efter mødet
arrangerer UCC en rundvisning på Campus.
c. Dryp på Facebook
Der er rigtig god aktivitet på Facebook. Vi poster drypvist når vi får svar fra
politikerne.
7. Sekretærbistand 2018
Vi skal til at tænke på at lære en ny studentermedhjælper op, primært lærerstuderende eller
journaliststuderende. Det skal være én som interesserer sig for skoleområdet og kan begå sig
skriftligt. Bestyrelsen begynder så småt at udarbejde et jobopslag, så vi kan holde samtaler i
løbet af januar. Vi tænker opstart fra februar, og Ida fungerer som ’mentor’ ind til maj.
Ida finder jobopslaget fra 2015 og sender rundt til bestyrelsen.
8. Forslag til forbedring af skole/hjem-samarbejdet eller støtte til
skolebestyrelsesarbejdet i København. Herunder ideen fra sidste møde om en fælles
uddannelsesdag
Vi vil gerne udarbejde noget materiale, som kan bruges enten i skolebestyrelserne eller
sågar i klasserne.
Vi kan også sponsorere materiale fra Landsforeningen. Vi kan have et arkiv på kontoret med
Landsforeningens materialer. Ida finder materialer på landsforeningens hjemmeside. Vi kan
reklamere for det i næste nyhedsbrev.
Politiken har materialet ’Skoleliv’, som vi kan abonnere på. Ida undersøger mulighederne og
prisen på materialet.
En uddannelse af skolebestyrelsesmedlemmer samt italesættelse af skolelederens rolle i
bestyrelsesarbejdet. Herunder kurser, hvor både skoleleder og skolebestyrelsesmedlemmer
er til stede og hører det samme i.f.t. skolebestyrelsens kompetencer
Knud kommer med et oplæg til en uddannelsesdag fra DPU.
9. Eksterne arbejdsgrupper, møder o.l. Herunder:
a. Møde med forvaltningen om ’Udskolingspengene’ d. 29.09.17. Skal vi foretage
os noget i.f.t. skolebestyrelserne?
220 millioner over fire år. De der laver valgfag må godt udstyres med nogle gode
redskaber og materialer. En idé kunne lyde på, at skolerne kan samarbejde
om ’værksteder’ og bruge hinanden i valgfagene, sådan at hver skole kun rummer ét

valgfag og bruger udskolingspengene på dette. Brug Folkeskolen har planlagt at
sende notat til BUU om dette. SoF København vil godt være med-underskriver.
Marianne fremsender forslag til bestyrelsen, hvis Brug Folkeskolen synes det er OK,
at vi er med.
b. Kvartalsmøde med direktionen d. 03.10.17
Referatet er endnu ikke modtaget, men Jens sender det rundt når han får det.
c. Dialogmøde 04.10.17. Evaluering
Mødet gik godt. Dialogen med politikkerne fungerede godt. Næste gang er det
måske godt med et separat lokale, så folk cirkulerer mere og ikke blot bliver, hvor de
sad. Der var 6 politikere og ca. 40 deltagere.
d. Samarbejde med Københavns Fælles Elevråd
KFE er inviteret til novembermødet. Carl er ny formand i KFE, og han er inviteret
sammen med et andet medlem. Vi afventer fortsat svar.
10. Efterårskursus. Nyt fra udvalget
65 tilmeldte - 58 overnattende. Ida sender et deltagerbrev ud med program, deltagerliste og
praktiske informationer.
Samlet indtjekning – henvendelse i reception ved brug af room service, minibar etc.
Ida skriver til borgmestersekretæren og hører om de vil sende en anden repræsentant fra
venstre, og skriver ud til de andre deltagende BUU-medlemmer.
Mette Jeppesen forespørges om at deltage i efterårskurset og lave et visuelt referat af kurset.
Marianne tager kontakt.
11. Blad. Indhold og deadline for næste nummer. Nyhedsbrev. Indhold og deadline for
næste.
Indhold til blad: artikler fra sidste referat + skrivet om dannelse.
Ida kontakter Jannie og Irene ang. artikel. Deadline på bladet i slutningen af november.
Nyhedsbrev: Materiale fra Landsforeningen kan ’bestilles’ hjem til skolebestyrelserne.
12. Faste punkter
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne
b. Siden sidst og meddelelser
i. FU
ii. Områderne
iii. Nyt fra landsforeningen
Landsmøde d. 17. november, og vi har indsendt et forslag.
Der skal vælges en næstformand, og Rasmus genopstiller.
c. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
13. Eventuelt. Evt. punkter til næste bestyrelsesmøde onsdag d. 15. November
Jens hilser fra Thomas Damkjær J

