Bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
14. december 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. 15.11.17
Referatet blev godkendt, og BUF Flex tilføjes under punkt 12.e. Dagsordenen blev
godkendt.
2. Aktuel skolepolitik
a. Brug af skolernes lokaler
Det vil fortsat være op til skolebestyrelsen om forældre skal kunne låne lokaler til
sociale formål for klassen m.m. og det vil stå tydeligt, når de nye retningslinjer bliver
sendt ud til skolerne.
Anders har været i kontakt med Camilla Niebuhr fra Forvaltningen, som har givet
garantier på dette, således at vi ikke behøver at skrive til politikerne.
b. Overbygningsskoler
Vi tager punktet igen, når vi får mere materiale. Vi vil gerne udmønte en holdning,
så derfor vil vi gerne se nærmere på det materiale, der findes. Ida sender de links
rundt til bestyrelsen, som hun har fået fra forvaltningen. Vi afventer svar fra Stig fra
landsforeningen.
3. Nyt Børne- og Ungdomsudvalg. Hvordan byder vi det nye udvalg velkommen og siger
tak til det gamle?
De nye medlemmer i Børne- og Ungdomsudvalget er:
• Borgmester Jesper Christensen (A)
• Sofie Seidenfaden (A)
• Laura Rosenvinge (A)
• Tommy Petersen (B)
• Helle Bonnesen (C)
• Annika Smith (F)
• Anna Hede Christensen (O)
• Jens-Kristian Lutken (V)
• Gorm Anker Gunnarsen (Ø)
• Knud Holt Nielsen (Ø)
• Maja Krog (Å)
Vi sender en hilsen til de nye, hvor vi skriver lidt om os selv og byder dem velkommen.
Til de gamle sender vi en personlig hilsen og takker for det gode samarbejde.
Ida og Jens kigger nærmere på det.
Desuden inviterer vi Jesper, den kommende Børne- og Ungdomsborgmester, med til
bestyrelsesseminariet i januar. Vi håber at sende det ud inden jul.

4. Konstituering. Del 1
a. Budgetarbejdsgruppe med KLF
Møderne afholdes typisk om morgenen fra 8-9.30.
Jens, Kirsten, Anders, Nils-Henrik og Marianne melder sig til arbejdsgruppen.
b. Repræsentant til Ungdomsskolens bestyrelse
Linda vil gerne være repræsentant til Ungdomsskolens bestyrelse. Jens skriver til
Stefan og siger mange tak for samarbejdet.
c. Kursusudvalg
Jenny, Noah, Nils-Henrik, Linda og Ida.
5. Skolebestyrelsesvalg 2018
Landsforeningen har en fane på deres hjemmeside, som de løbende opdaterer. Vi må gerne
dele dette med vores medlemmer.
Vi har fået en masse sadelbetræk, som skal pakkes i kasser til de enkelte skoler.
Der skal laves noget materiale, hvor skolebestyrelsesarbejdet konkretiseres. Dette kan vi
dele på sociale medier og med skolerne.
Vi kan få lavet en plakat med highlights fra skolebestyrelserne, som kan hænge på skolerne.
Vi spørger Mette Jeppesen og får en aftale i hus. Marianne tager kontakt.
6. Bestyrelsesseminar lørdag d. 20. januar kl. 10. Punkter til dagsorden.
Dagsordenspunkter:
• Konstituering
• Evt. arbejde på skolebestyrelsens standardforretningsorden
• Formulere et muligt udkast til henvendelse fra landsforeningen til UVM jf. det forslag
vi fik gennemført
• Vores vedtægter
• Opfølgning på samarbejde med KFE
• Elevinddragelse
• Pris for godt skole/hjem-samarbejde
• 4-årig plan for samarbejde med BUU
• Modtagelse for nyt BUU og borgmester
• Arbejdsplan for 2018
• Inklusion
• Skolebestyrelsesvalg
o Ideer til tema for plakater til skolebestyrelsesvalg
• Besøg af den nye BUU-borgmester
• Forældresamarbejde (efter KFO/BF)
• Fastholdelse i folkeskolen – mellemtrinnet
• Fokus på almen dannelse
• Hvad synes VI er vigtigst?
• Værdigrundlag: Hvad vil vi med skolen? /Pejlemærker
Yderligere forslag til dagsorden kan sendes til Jens senest d. 10. januar.
Mødet afholdes på Lindas arbejde på Odensegade 6, 2100 København Ø.
7. Skole/hjem-samarbejde. Materiale fra landsforeningen. Se også pkt. 12.b
Landsforeningen har sendt et tilbud på deres materialer, som vi takker ja til.
Vi vil gerne have vores arkivmateriale hos Landsforeningen.

8. BYOD og når skoler udlåner computere
Anders er i en proces med forvaltningen. Han vil gerne holde bestyrelsen orienteret, tjekke
at der er opbakning til vores idéer og samle flere idéer ind.
De vil på vores opfordring ændre ordvalg i de udarbejdede dokumenter. ”Skolerne gør det
muligt” i stedet for ”Skolerne opfordrer”.
Jan Rindom fra PIT (Pædagogisk IT) vil gerne linke til vores dokumenter. Forhåbentlig ser
flere skoler dem på denne måde. Dog må vi stadig tænke i, hvordan vi kan promovere dem.
Det blev diskuteret, hvad vi ønsker at gøre for at forebygge, at nogle skoler fortsat bryder
reglerne ved at ’presse’ eleverne til at medbringe computere.
Et forslag lød på, at det kunne indskrives i styrelsesvedtægten, at skolerne har pligt til at
lægge kopier af de materialer som de sender ud til den samlede forældreflok på
hjemmesiden under en fane. Hvis fanen står tom, er det et pejlemærke om, at noget er galt.
Det giver endvidere god mening at præcisere reglerne på skolelederniveau.
Vi kan tage det med i velkomstbrevet til BUU-medlemmerne og ytre en bekymring.
Bestyrelsen går ind for indskrivelsen i styrelsesvedtægterne.
Vi kan desuden lave nogle tilknyttede dokumenter til dem vi allerede har, hvor vi påpeger,
hvad man ikke må skrive til forældrene samt fortæller virkelige beretninger om børn der er
kommet i klemme.
9. Forretningsorden for Skolebestyrelsen. Vi har et forslag om at lægge et forslag i
styrelsesvedtægten, som man anvender, hvis man ikke selv har lavet en.
Bestyrelsen bakker op om forslaget. Asger Hermansen fra forvaltningen har til opgave at
revidere styrelsesvedtægterne. Vi er inviteret til at være med i arbejdsgruppen. Anders og
Mette går med.
10. Sekretærbistand. Status
Marianne og Ida samler op på jobansøgningsprocessen. Jens sender det reviderede jobopslag
rundt.
11. Opfølgning på ’Pris for godt skole/hjem-samarbejde”
Der er endnu ikke kommet nogle henvendelser. Ida skriver det ind i nyhedsbrevet og sender
en mail rundt til skolebestyrelsesformændene, hvor der opmuntres til at dele det med skolen.
12. Eksterne arbejdsgrupper o.l.
a. Møde med direktionen d. 12.12.17
Det var et udmærket møde.
Der sættes øget fokus på elevinddragelse i skolebestyrelsen. Vi sætter fokus på dette
i vores arbejde.
b. Møde med forvaltningen om forældresamarbejde i udskolingen
Der blev opstillet en hypotese: Forældre er mindre engagerede i børnenes
udskolingsperiode. Fokus på forældresamarbejdsdelen i udskolingen.
Vi afventer referat fra mødet.
c. Fællesmøde i december KFO, BF og SoF vedr. manifest om forældresamarbejde
d. Fælles bestyrelsesmøde med KLF. Punkter til dagsorden
Mødet rykkes fra d. 29. til den 22. januar. Dagsordenspunkter:
• Budget
• Inklusion

• Hvad skal vi med skolen?-samarbejdet
• Udskolingsmillionerne
Jan Trojaborg stopper i KLF.
Mødet afholdes på Lundehusskolen. Jens tager kontakt.
e. BUF-flex
Mødet er rykket til d. 19. januar kl. 14-16, og en invitation er sendt ud på mail.
Linda og Jens deltager i mødet.
13. Kurser
a. Evaluering af efterårskursus
Vi har fået positive tilbagemeldinger på kurset. Ida sender evalueringsresultaterne ud
til bestyrelsen.
b. Forårskursus 05.04.18: nyt fra udvalg. Fastlæggelse af emne
Vi vil gerne sætte fokus på elevinddragelse, måske med besøg af DSE?
Udvalget går videre med ideen og undersøger om vi kan afholde det på
Charlottehaven igen. Ida tager kontakt.
Kurset starter med snacks kl. 16.30, hvorefter der vil være oplæg fra kl. 17-19 med
efterfølgende middag. Vi booker til 40.
Udvalget finder en dato for møde.
14. Blad: Status. Nyhedsbrev: Indhold
Bladet er færdigt og kommer ud inden jul. Det er rigtig flot.
Indhold til nyhedsbrev:
Skolebestyrelsesvalg – overvej kandidater
Pris for skole/hjem-samarbejde
God jul
Nyt princip om elevens udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber
Dato for forårskursus.
15. Faste punkter
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne
Ida læser
b. Siden sidst og meddelelser
i. FU
ii. Områderne
Der har været møde i Østerbro Indre by-området, hvor 6-7 skoler deltog.
iii. Nyt fra landsforeningen
Der blev vedtaget en del ændringer til arbejdsprogrammet på landsmødet.
c. Opfølgning på opgavelisten (se altid seneste udgave i Dropbox)
16. Eventuelt
Landsforeningen afholder landsmøde d. 23.-24. november 2018. Vi skal helst planlægge
efterårskurset uden om dette, således at der er ca. fire uger imellem.
Jens har sagt ja til at være i et aftagerpanel ved pædagoguddannelsen.

