Beretning for Skole og Forældre København for 2013-2014

Som forening varetager vi dels forældrenes interesser i forhold til politikere og forvaltning i Københavns
kommune og dels understøtter vi de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i deres arbejde.

Folkeskolereformen
Folkeskolereformen har naturligt nok fyldt meget i år. Arbejdet startede før sommerferien i 2013 med de
første møder med forvaltningen om kommunenes udspil i forhold skolebestyrelsesmedlemmer og
forældre. Vi har deltaget i en række arbejdsgrupper og holdt mange møder. Især omkring skolebestyrelser
og forældresamarbejde. Vi synes der er mange fode elementer i reformen, som bl.a. har betydet et større
fokus på skolebestyrelserne
Vi har forsøgt at klæde skolebestyrelserne godt på i forbindelse med reformen. Ud over diverse møder med
skolebestyrelsesmdelemmer, har vi presset på for at kommunen har udsendt relevandt materiele, hvor vi
har været sparringspartner. Vi har desuden afholdt en workshopdag for skolebestyrelsesmedlemmer, hvor
man kunne høre mere om reformen, men først og fremmest sammen med andre networke og holde
workshops om udarbejdelse af forskellige principper.

Kurser for skolebestyrelsesmedlemmerne
Skole og Forældre, København afholdt igen sidste efterår et succesfuldt internatkursus for engagerede
forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer. Temaet var folkeskolereformen, hvor der bl.a. var oplæg af
direktøren i Børne- og Ungdomsforvaltningen Tobias Børner Stax om kommunens planer, Birgit Lise
Andersen skoleleder på Strandgårdskolen i Ishøj havde oplæg om hvordan de kom i gang: ”management by
trotyl”, Standupkomikeren Anders Stjernholm optrådte med Folkeskole-standup. Professor Lars Qvortrup
fortalte om de ledelsesmæssige udfordringer og muligheder med folkeskolereformen og forstander på
Odsherreds Efterskole, Tom Hagedorn fortalte om deres samarbejde med det kinesiske
uddannelsesministerium. Som altid var der tid til erfaringsudveksling. Der var stor energi på kurset og der
var meget gang i networkingen.
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Vi måtte desværre aflyse et etdagskursus med bl.a. Per Larsen fra Børnerådet om kriminalitetsforebyggelse
p.g.a. for få tilmeldinger

Forældreinddragelse
Sammen med vores søsterorganisation ”Brug Folkeskolen” og KFO (Københavns ForældreOrganisation),
som organiserer daginstitutionsforældre, har vi udarbejdet oplæg til et projekt om forældreinddragelse. Vi
vil godt ud over skåltalerne om vigtigheden i at inddrage forældrene og i at udnytte forældrenes resourcer.
Vi vil have noget til at ske. Vi vil have uddannelse på den enkelte folkeskole og institution. Gerne med
observation og feedback på skole/hjemsamtaler og forældremøder. Det koster penge. Derfor har vi spillet
projektet ind i budgetforhandlingerne, hvor vi bad om, at der blev afsat et beløb på 500.000 kr hvert af de
næste to år. Pengene blev ikke bevilliget i denne omgang, men der er positive signaler omkring projektet,
så vi fortsætter lobbyarbejdet.

Kommunens budget for Børne- og Ungeområdet for 2014
Sammen med KLF (Københavns Lærerforening) har vi i foråret afholdt møder med de forskellige partier
hver for sig for at diskutere næste års budget. Det er givtigt at diskutere direkte med politikerne, og vi
benytter lejligheden til at diskutere øvrige emner. Vi har desuden været i dialog med politikerne på diverse
formelle og uformelle møder.

Skolebestyrelsesvalg
I forbindelse med skolebestyrelsesvalget har Skole og Forældre København fået profesionelt produceret fire
videoer om hvilken forskel fire skolebestyrelsesmedlemmer har gjort:
https://www.youtube.com/user/SkoleOgForaeldreKbh.
Der har været nye procedurer for valget p.ga. folkeskolereformen, så det kom sent i gang.
Tilbagemeldingerne er, at der generelt har været stort engagement. Der har været kampvalg på mere end
10 skoler.

Relationer til forvaltningen
Vi holder møder med direktionen ca. 4 gange om året, hvor vi drøfter de aktuelle emner. Vi synes vi bliver
taget alvorligt og at forvaltningen er glade for de input vi giver fra ”den virkelige verden”. Skole og Forældre
København har desuden deltaget i en række arbejdsgrupper o.l. siden sidste generalforsamling. I år har de
naturligt primært omhandlet forskellige aspekter omrkring folkeskolereformen
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Vi arbejder desuden tæt med forvaltningen vedr. dialogmøderne mellem skolebestyrelser og politikerne i
Børne- og Ungdomsudvalget.

Samarbejdet 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 jævnlig fælles bestyrelsesmøder og samarbejder meget i forbindelse med
kommunens budgetproces.
Brug Folkeskolen udfører et vigtigt arbejde. Mette Kirk fra Brug Folkeskolen sidder i Skole og Forældre,
Københavns bestyrelse, så vi kan være godt orienteret om hinandens arbejde.
VI sidder desuden i bestyrelsen for Ungdomsskolen.
I Forum for Folkeskolens Parter i København har vi i år diskuteret inklusion. Her mødes elever, lærere,
skoleledere, forældre, forvaltning og politikere og drøfter på tværs.

Landsforeningen Skole og Forældre
Fra København er Anders Høgsbro Madsen valgt i hovedbestyrelsen for landsorganisationen. Der er
landsmøde d. 14-15/11, hvor repræsentant(er) fra alle skolebestyrelser opfordres til at deltage. Også her
kan man netværke og få inspiration til skolebetyrelsesarbejdet, ligesom man kan få indflydelse på
foreningens arbejde og politik.

Næste år
Vi vil naturligvis fortsætte med at klæde skolebestyrelserne godt på til at udføre deres hverv og sætte
forældre på dagsordenen overfor politikere og forvaltning. Der skal følges op på vores projekt sammen med
Brug Folkeskolen og KFO vedr. forældreinddragelse. Arbejdet med folkeskolereformen kommer til at
fortsætte og Kommunens budget skal følges tæt til døren også næste år.
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