Beretning for Skole og Forældre København for 2015-2016
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.

Kurser for skolebestyrelsesmedlemmerne
Efterårskurset
Skole og Forældre København afholdt igen sidste efterår et succesfuldt internatkursus for rigtigt mange
engagerede skolebestyrelsesmedlemmer på Tivoli Hotel i København. Kursets tema var lektier, og vi fik
besøg af lektieforsker Adam Valeur-Hansen og skoleleder ved Katrinedals Skole, Karen Leth som
foredragsholdere. Forvaltningen havde spændende indlæg om udsivningsrapporten, den nye skoledag og
trivselsmålingerne. Desuden var der stort engagement om en række workshops, der bl.a. omhandlede
bevægelses indvirkning på læring, lektiehjælp, inklusion og skolernes budgetproces.
Forårskurset
I maj afholdt vi forårskursus om Understøttende Undervisning. Det var et eftermiddags/aftenarrangement.
Indlægsholderne var: Trine Ankerstjerne, lektor ved UCC og Mick Dalum, som er pædagog hos Skolen ved
Søerne. Deltagerne var tilfredse og fik fyldt godt på til det videre skolebestyrelsesarbejde.
Slides fra kurserne kan findes på Skole og Forældre Københavns hjemmeside.

Forældresamarbejdet
Vores fokuspunkt har som altid været forældresamarbejdet. Det gennemsyrer alle vores aktiviteter og
vores dialog med forvaltning og politikere.
Skole og Forældre København har deltaget i en følgegruppe vedr. et A.P. Møller-projekt ”Alle Med. Skole og
hjem, et partnerskab”, om at hæve kvaliteten af skole-/hjemsamarbejdet, primært den mundtlige
kommunikation, på seks udvalgte skoler med efterfølgende udbredelse af resultaterne til de øvrige
folkeskoler. Projektet er nu afsluttet og kommunens ”Faglige Fyrtårne” skal fremover sørge for udbredelsen
til resten af skolerne. Vi synes, at den første del har været rigtig god, men vi tror ikke helt på udbredelsen til
de øvrige skoler. Der skal nok mere til, når man ikke har været en del af et forløb.
Vi har desuden fået sat punktet om forældrenes bidrag til børnenes læring som tema for et af
dialogmøderne mellem politikere, forvaltning og skolebestyrelser.
Generelt er der i Københavns Kommune stor enighed om vigtigheden af forældrenes engagement. Vi
mangler dog stadig formlen til at få det til at lykkes over hele linjen og få udnyttet potentialet.
Forældresamarbejdet skal give mening for alle forældre, så de ser nytten af at deltage. Skolen skal have
fokus på at differentiere samarbejde og metoder, sådan at alle forældre har mulighed for at blive inddraget
og at få udbytte af samarbejdet til gavn for barnets læring.
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Omprioriteringsbidraget og Kommunens budget for Børne- og Ungeområdet for
2017
Fra regeringens side var der lagt op til, at kommunerne skulle spare én procent hver af de kommende år.
Sammen med kommunens eget omprioriteringsbidrag ville det betyde, at Børne- og Ungdomsområdet i
2020 ville have omtrent en milliard mindre på det årlige budget end i dag. Det ville have været katastrofalt.
Skole og Forældre København har arbejdet imod, at dette skulle ske. Bl.a. har vi afholdt en konference om
emnet sammen med KLF (Københavns Lærerforening), hvor en af pointerne fra kvalificerede
indlægsholdere var, at det var en politikprioritering frem for en nødvendighed. Desuden har vi deltaget i
Velfærdsalliancens demonstrationer og bakket op om disse i vores kommunikation, samt forsøgt at påvirke
lokale politikere med henblik på, at de skulle påvirke landspolitikerne.
Heldigvis trak landspolitikerne en god del i land, så 2017-budgettet blev ganske OK for Børne- og
Ungdomsområdet om end der stadig lurer sorte skyer i horisonten derefter.
Inden vi nåede så langt, har vi sammen med KLF (Københavns Lærerforening) afholdt individuelle møder
med de forskellige partier på Rådhuset for at diskutere næste års budget, ligesom vi har gjort de
foregående år. Det er givtigt at diskutere direkte med politikerne, og vi benytter også lejligheden til at
diskutere øvrige emner. Vi har desuden været i dialog med politikerne på diverse formelle og uformelle
møder.

Relationer til forvaltningen
Vi holder møder med direktionen i BUF (Børne- og Ungdomsforvaltningen) fire gange om året, hvor vi
drøfter aktuelle emner. VI ser det også som en vigtig opgave at holde fast i den vigtige integrations- og den
vigtige inklusionsopgave, der ligger på skolerne, ligesom forældresamarbejdet altid er i fokus. Vi opfatter, at
forvaltningen lytter konstruktivt til vores kvalificerede sparring ude fra børn og forældres hverdag.
Skole og Forældre København har desuden deltaget i en række arbejdsgrupper, der kommer med
vejledning til forskellige udviklingsopgaver i forvaltningen.
Som nævnt har vi deltaget i følgegruppen for ”Alle Med” om forældresamarbejde. Vi sparrer løbende med
forvaltningen vedr. materiale til skolebestyrelser og forældre. Senest har vi deltaget i møder om
overgangen til ungdomsuddannelserne, og hvordan forældrene klædes på til at udføre vejledningsopgaven
over for deres børn. Der har også nyligt været møde om fremtidige IT/kommunikationssystemer i.f.t.
forældre. Vi fører for tiden en dialog vedr. modtageklasser og modtagelse af tosprogede børn i det hele
taget. I efteråret deltog vi i en arbejdsgruppe vedr. overgange. Endelig har vi deltaget i en møderække vedr.
fritidshjem/klub-reformen kaldt ”Fremtidens Fritidstilbud”.
Vi arbejder desuden tæt med forvaltningen vedr. dialogmøderne mellem skolebestyrelser og politikerne i
Børne- og Ungdomsudvalget. Begge møder 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.
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Skolebestyrelsesvalg
Der har i år været afholdt forskudt valg til skolebestyrelserne. Ca. 20 skoler har denne ordning og vi
opfordrer flere til at gøre dette. Vi har forberedt valget sammen med forvaltningen og udsendt information
til skolebestyrelserne.

Samarbejde med andre organisationer
Skole og Forældre København har et tæt samarbejde med KLF (Københavns Lærer Forening), som vi har
mange fælles interesser med. På de områder, hvor vi har sammenfaldende synspunkter, prøver vi at
optræde i fælles front. Vi holder jævnligt fælles bestyrelsesmøder og samarbejder meget i forbindelse med
kommunens budgetproces. Inklusion og skole-/hjemsamarbejde er emner, som ofte har været diskuteret.
Vi har samarbejdet med KLF og Københavns Stift om konferencen ”Hvad skal vi med skolen?”. Formålet var
at inspirere skolebestyrelserne til at løfte sig i helikopterperspektiv og diskutere mere grundlæggende, hvad
de vil med deres skole.
Brug Folkeskolen udfører et vigtigt arbejde med at få forældrene til at benytte kommunens folkeskoler. Vi
forsøger at have god kontakt til Brug Folkeskolen og håber på, at vi igen kan få en medarbejder eller et
bestyrelsesmedlem med i vores bestyrelse. Gennem det sidste år har vi haft lokalefællesskab med Brug
folkeskolen.
Vi er desuden repræsenteret i bestyrelsen for Ungdomsskolen, hvor vi også der peger på vigtigheden af et
godt samarbejde med forældrene, hvad der kan være lidt vanskeligt, da børnene ikke er så lang tid i
Ungdomsskolen som i folkeskolen.

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 Københavns bestyrelse er Anders Høgsbro Madsen valgt i hovedbestyrelsen for
landsorganisationen, formelt repræsenterende Sortedamsskolen, men han taler naturligvis også generelt
folkeskolen i Københavns sag. Der er landsmøde d. 18.-19. 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.

Blad, nyhedsbreve og facebookside
Vi udsender løbende nyhedsbreve til de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer og har i perioden
udgivet to fysiske blade, som er sendt hjem direkte til skolebestyrelsesmedlemmerne. Desuden
kommunikerer vi via foreningens facebookside. Vi er så heldige, at P4 rimelig ofte ringer for at høre vores
mening om diverse aktuelle sager, ligesom vi har været i lokalaviserne en del gange.

Næste år
Vi vil fortsætte med at sætte forældresamarbejdet i fokus. Ligesom der naturligvis stadig vil være fokus på
kommunens budget og på den løbende politik.
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Da vi for tiden anvender mindre penge på sekretariatsomkostninger end tidligere, vil vi forsøge at bringe
nogle af disse penge i spil i forbindelse med projekter for bedre forældresamarbejde og til at understøtte
skolebestyrelsernes arbejde. Vi har allerede tilbudt, at vi vil gå ind og dække omkostningen, hvis en
skolebestyrelse vil hente en af landsforeningens instruktører til at holde et indlæg. Vi arbejder desuden
med et projekt om at stille et værktøj til rådighed for skolebestyrelserne, hvor de kan måle forældrenes
tilfredshed med deres skole samt et projekt til støtte for skolebestyrelserne med at forbedre skole/hjemsamarbejdet på de enkelte skoler.
Vi vil det kommende år forsøge at øge kommunikationen med medlemmerne, herunder via sociale medier.
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