Referat af Skole og Forældre Københavns bestyrelsesmøde
15. november 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. 23.10.17
Dagsordenen blev godkendt. Der er et par enkelte rettelser til referatet, som Jens og
Anders klarer.
2. Velkommen til de nye medlemmer
a. Præsentation af bestyrelsens medlemmer
Frederik: Skolebestyrelsesformand på Randersgades Skole.
Interesseområder: styrkelse af Folkeskolen og helhedsrenovering på Randersgade
Skole (profilskolefokus).
Til dagligt ansat i SKAT.
Sebastian: Skolebestyrelsesformand på Lergravsparken Skole.
Interesseområder: Sparring omkring skolebestyrelsesopgaver om udvikling,
udvikling af undervisning inden for naturfagsområdet, lærerkompetencer.
Til daglig ansat på Københavns Universitet.
Anders: Skolebestyrelsesmedlem på Sortedamskolen.
Interesseområder: trivsel; hvad kan forældrene gøre?, inklusion, it og naturfag,
dannelse og alsidig udvikling, hjælp til skolebestyrelserne på de enkelte skoler samt
kompetencefordelingen.
Til daglig har Anders eget firma, som beskæftiger sig med analyse og systemer
inden for IT.
Sidder i hovedbestyrelsen i Landsforeningen, hvor han er formand for
politikudvalget.
Noah: Næstformand på Husum Skole.
Interesseområder: politik, fysiske rammer på Husum Skole, folkeskolen på
dagsorden.
Til daglig arbejder Noah med it.
Linda: Næstformand på Lundehusskolen.
Interesseområder: kurser i SOFkbh, samarbejde mellem skoler og fritidsinstitutioner,
elevråd.
Til daglig er Linda leder af to væresteder på Østerbro.
Nils-Henrik: Skolebestyrelsesformand på Vibenshus Skole.
Interesseområder: trivsel, ’besøgsdag’ for forældre i skolen, kurser i SOFkbh.
Desuden er Nils-Henrik kasserer i Skole og Forældre København.
Til daglig har Nils-Henrik sit eget lille forlag.

Kirsten: Skolebestyrelsesmedlem på Utterslev Skole.
Interesseområder: skole/hjem-samarbejde, forældres rolle i barnets læring, dannelse
og trivsel, profilskoler.
Til daglig har Kirsten eget firma, der beskæftiger sig med forældreinvolvering i
dagsinstitutioner.
Jens: Skolebestyrelsesformand på Lundehusskolen. Formand for SOFkbh.
Interesseområder: Skole/hjem-samarbejde, forældresamarbejde, tosprogsefterslæbet,
elevinddragelse.
Til daglig har Jens eget firma, der beskæftiger sig med konsulentarbejde inden for
digitalisering.
Ida: Studentermedhjælper i Skole og Forældre København.
Interesseområder: Skole/hjem-samarbejde, forældresyn på folkeskolen
Til daglig læser Ida til lærer på UCC Campus Carlsberg. Hun er færdig til sommer.
b. Hvad laver vi i Skole og Forældre København?
Skole og Forældre København er en form for ”fagforening” for skolebestyrelserne.
Vi afholder kurser og diverse arrangementer for medlemmerne med temaer der
ligger op af det som rører sig i folkeskolen.
Derudover har vi tæt kontakt til politikerne i BUU samt med forvaltningen, og har
godt samarbejde med KLF og Brug Folkeskolen.
3. Besøg af København Fælles Elevråd
Bestyrelsen fik besøg af formand for KFE, Carl fra Oehlenschlægersgades Skole, og
næstformanden, Figne fra den Classenske Legatskole.
Hvad laver KFE?
I KFE arbejder de på at samle elevrådene, og gøre elevrådsarbejdet mere attraktivt.
Derudover arbejder de i øjeblikket også på at få promoveret KFE, så det bliver mere synligt
for elevrådene rundt om på de københavnske folkeskoler. KFE skal være elevrådenes talerør.
I år er privatskolerne og friskolerne i København kommet med i KFE foruden de
københavnske folkeskoler.
KFE er økonomisk støttet af forvaltningen.
KFE afholder to temadage om året. I år blev én af temadagene slået sammen med
generalforsamlingen, hvilket resulterede i stor opbakning til generalforsamlingen.
KFE har haft særligt fokus på bevægelse siden folkeskolereformens implementering. De har
lige afholdt et bevægelsesarrangement i Valby, hvor der var fokus på lege med læring.
Derudover arbejder de også med budgetmodellen i Københavns Kommune, fokus på
eksamensangst m.m.
KFE gav udtryk for, at de gerne ville holde flere foredrags- og workshopsarrangementer.
KFE og Danske Skoleelever (DSE)
KFE er uafhængige af DSE. Tidligere har KFE været en lokalorganisation under DSE, men
det er de ikke længere. KFE har en elevsupporter fra DSE, så KFE kan bruge DSE, hvis der
er behov.

Hvordan kan vi samarbejde?
Vi kan deltage i hinandens arrangementer. Skole og Forældre København vil også meget
gerne deltage på et bestyrelsesmøde i KFE.
KFE skal have mulighed for at gå igennem forældrene i skolebestyrelserne, så eleverne kan
få information om KFE. Her kan vi også samarbejde om materiale; hvordan får man
skolebestyrelsesmøderne til at fungere i forhold til eleverne, og hvad kan man gøre i
skolebestyrelserne for at få elevrådene til at fungere?
Vi kan samarbejde om principudmøntning. KFE gav udtryk for, at mange af
elevrådsrepræsentanterne rundt om på skolerne enten ikke ved, at de kan deltage i
skolebestyrelsesmøderne, eller ikke bliver hørt.
Vi nedsætter en arbejdsgruppe, som Anders, Linda og Jens er med i.
Endvidere kan vi samarbejde om høringssvar, hvor det giver mening.
Opsamlende:
Eleverne skal have øjnene op for skolebestyrelserne og omvendt.
KFE anbefaler, at have enten ét eller to elevråd på skolerne. Derudover gav de udtryk for, at
det var bedst at starte med elevrådet fra femte klasse, og i indskolingen i stedet arbejde med
at blive ’lært op’.
[Red.: Det er Skole og Forældre Københavns opfattelse at lovgivningen kræver, at alle
klasser skal kunne være med i et elevråd.]
4. Aktuel skolepolitik
a. Opfølgning på punkter fra sidst: Hjemklasser/udeskoler og overbygningsskoler.
Ida har sendt et skriv ud til bestyrelsen. Jens gennemgår det og gensender rundt.
b. Betaling for privates brug af lokaler efter Anna Mee-sagen
Der er sendt et brev rundt til skolerne, hvor der står, at skolen skal kræve penge, når
nogen skal bruge skolens lokaler.
Ida har kontaktet forvaltningen for at få mere information og afventer fortsat svar.
Bestyrelsen vil gerne arbejde med dette.
5. Opsamling på efterårskurset
Kurset var rigtig godt og spændende.
Kan forvaltningen bidrage på anden vis? Kunne være interessant med en debat.
Vi skal også være mere skarpe på hvorvidt vi afholder workshops eller foredrag. Og så er
det vigtigt at få præsenteret alle oplægsholdere/tegnere/fotografer, etc.
Politikerne har givet udtryk for, at paneldebatten med efterfølgende dialog fungerede rigtig
godt. Dette kan vi tage med til fremtidige valgmøder.
Nils-Henrik/Marianne kontakter Mie og hører, om vi kan få rettigheder til hendes tegninger.
Vi tager evalueringen op igen næste møde.
6. Kommunalvalg ’17
a. Valgmøde med BF og KLF
Rigtig godt møde, men for få deltagere – der var ca. 40. Gode emner og godt
tilrettelagt. Ordstyren skal fremover opfordre salen til spørgsmål.
b. Valgmøde på UCC
85 deltagere. Der var også studerende med – godt succeskriterium. Fremover skal
der være tidsfrister for samarbejdspartnerne og der skal sendes materiale ud i god tid.

c. Dryp på Facebook
Valget er lige om hjørnet. Vi mangler fortsat at poste fire svar, så de kommer
løbende her op til valget. Det har fungeret godt, og har givet liv til Facebooksiden.
d. Hvordan tager vi imod de nye politikere?
Vi vil gerne lave noget fælles med KLF – evt. et fælles bestyrelsesmøde i
februar/start marts, hvor vi indbyder hele udvalget. Hvis vi ender med dette, vil det
være en god idé at dele os lidt op i grupper, så det hele ikke bliver en plenumsnak.
Ved årets udgang vil vi gerne sende en mail til det gamle BUU og sige tak for et
godt samarbejde, samt sende en mail til de nye og byde dem velkommen.
Vi kan invitere den nye Børne- og Ungdomsborgmester til et møde.
Vi skal være opmærksomme på, at der også kommer budgetmøder i det nye år.
Til bestyrelsesseminariet i januar kan vi lægge en fireårig plan for samarbejdet med
BUU.
Vi tager punktet op igen til bestyrelsesseminariet i januar.
7. Eksterne arbejdsgrupper
a. Møde med direktionen d. 12.12.17. Input til dagsordenen.
Bestyrelsen drøftede mulige dagsordenspunkter:
Skolebestyrelsesvalg, elevråd, (det nye BUU). Resten tages på mail.
b. Fællesmøde i december KFO, BF og SOF vedr. manifest om
forældresamarbejde. Hvem deltager?
Vi vil gerne i samarbejde med KFO og BF lave et skriv til det nye BUU om hvordan
vi arbejder, og fortælle om vigtigheden af forældresamarbejdet og udviklingen af
dette.
Kirsten og Jens vil gerne deltage. Der er plads til flere J
c. Skal vi snart have et fælles bestyrelsesmøde med KLF? Dagsorden
Vi er positivt stemte over for et fælles møde. Vi udsætter til næste møde.
8. Sekretærbistand næste år. Job-opslag. Hvordan spreder vi annoncen?
Jens retter jobopslaget til, så det passer. Herefter sendes det rundt til bestyrelsen.
Ida kontakter Luise Søe, om hun kan huske, hvor vi slog jobopslaget op.
Bestyrelsen deler opslaget med sit netværk – det skal koordineres, så det gøres nogenlunde
samtidig.
Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg: Ida, Jens, Linda og evt. Marianne.
Ida laver research over, hvor vi kan poste jobopslaget; studiejob, UCC, etc.
Ida er ved at ændre logins så de kører over sekretærmailen, så det bliver lettere at skifte om
til den nye sekretær.
9. Jura og forsikringsforhold vedrørende BYOD og når skoler udlåner computere. Hvem
deltager i møde med forvaltningen?
Anders har udsendt et skriv om jura og forsikringsforhold vedrørende BYOD til bestyrelsen.
Bestyrelsen må meget gerne vende tilbage til Anders, hvis de har nogen kommentarer.
Anders kontakter forvaltningen og aftaler et møde. Nils-Henrik og Anders deltager.
10. Forslag til forbedring af skole/hjem-samarbejdet eller støtte til
skolebestyrelsesarbejdet i København. Herunder tidligere idé om en fælles
uddannelsesdag

Vi har fået en henvendelse, om vi finansiere skolebestyrelsesmedlemmers deltagelse i Skole
og Forældres skolebestyrelsesseminar. Det vil vi gerne, men vi må sætte en begrænsning på.
Ida sender mail ud til skolebestyrelsesmedlemmerne, hvor vi gør opmærksom på, at vi gerne
vil finansiere deltagelse til de 20 første henvendelser (forældrerepræsentanter), dog maks. to
for hver skole. Ida sender mailen ud til bestyrelsen til godkendelse.
Vi vil gerne give et tilskud til et arrangement mellem tre skoler i Københavns Kommune,
som sætter fokus på forældresamarbejdet. Dette kan inkluderes i den anden mail også.
Ida kontakter Landsforeningen og får en pris på deres materialer; hvad vil det koste, hvis vi
skal have ét af hver eksemplar? Kan de anbefale noget mere end andet? Vi kan bruge det til
arkiv. Ida undersøger endvidere om Landsforeningen har noget materiale om
skolebestyrelsesvalg, som vi kan sende med i pakken med sadelbetræk.
11. Høring vedr. placering af modtagerhold. Svarfrist 20.11.17
Høringen går på udmøntningen og ikke på de generelle principper.
Vi er ikke enige i målsætningen om at 20% skal direkte ud i almenklasser. Dette stiller vi
spørgsmålstegn til, da vi mener det er en vurderingssag.
Det er vigtigt, at man er tro mod lokalområdet, men der skal fortsat være dynamik i
klasserne. Noah sammenfatter et skriv og sender ud til bestyrelsen.
12. Blad. Indhold. Deadline for næste nummer ultimo november. Nyhedsbrev. Indhold og
deadline for næste.
Ida hører Mikkel (på baggrund af snak med Anders), om de vil bidrage med en artikel om IT
til vores blad. Deadline uge 47.
Nyhedsbrev: Jule-edition.
Indhold: nyt princip om elevens udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber, dato for
forårskursus (kurset finder en dato).
Resten klares over mail.
13. Faste punkter.
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne
Ida læser
b. Siden sidst og meddelelser
i. FU
ii. Områderne
Fokus på oprettelse af natteravne på Amager.
Offentlig parkering ved skoler på Østerbro.
Nørrebro/Nordvest har medborgerne tre mærkesager kørerende, bl.a.
mangfoldigt børneliv.
Brønshøj/Vanløse er indkaldt til møde om analyse af tendenser til skoleskift.
iii. Nyt fra landsforeningen
Der er landsmøde i weekenden.
c. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
14. Eventuelt. Evt. punkter til næste bestyrelsesmøde torsdag d. 14. december

Punkter til næste møde: Overbygningsskoler, evaluering af efterårskursus, modtagelse af de
nye BUU, skolebestyrelsesvalg, deltager i budgetarbejdsgruppe, indhold af
bestyrelsesseminariet i januar, forårskurset.

