Referat
1. Formalia
a. Valg af mødeleder. Jens blev valgt til mødeleder. Tilstede: Nils-Henrik, Linda, Anders,
Gitte, Luise, Jens og Ida (referent)
b. Godkendelse af dagsorden for dette møde og af referat fra mødet d. 16.6.15
Tilføjelser til dagsorden: Hjemmeside under punkt 7. Herefter godkendt.
Referat fra sidst blev godkendt
	
  
2. Aktuel skolepolitik.
a. Kommunens budget 2016. KFO ønsker stadig et fællesmøde mellem bestyrelserne.
Rundringning til skolebestyrelser vedr. fælles henvendelse til politikerne.
Det vil være godt at mødes med KFO, det skaber gode bånd.
Før sommerferien blev der talt om at lave en fælles henvendelse til skolebestyrelserne.
Luise følger op på en spørgeguide, der vil bestå af fem spørgsmål, som vil omhandle
budget og status på reformens tiltag.
Ida beder Camilla sende den opdaterede formandsliste, når spørgeguiden er klar.
Bestyrelsen synes stadig det er en god ide at lave en fælles henvendelse omkring
bekymring over besparelser. Der er brug for ressourcer til folkeskolerne, særligt henblk på
lektiecafé og understøttende undervisning.
Den fælles henvendelse skal være ret præcis, før vi kan bede om en medunderskrift. Der
skal formuleres et brev, og spareforslagene skal kigges nærmere igennem. Luise
gennemgår spareforslagene først, og udtager nogle spareforslag samt formulerer et udkast
til et brev. Herefter kigger Jens det igennem, og til sidst sendes det til Ida, som sender det
videre til formændene. I brevet vil der stå, at vi ringer til dem i x og x uge.
b. Fritidsstruktur. Status. Eventuelle tiltag.
Der findes ikke længere afdelingsledere på hver fysisk institution. Man sparer
afdelingslederne væk, så der kun findes én leder.
Der skal skabes tryghed for børn og forældre. Dette kan forebygges ved at lave klare
planer for hvert enkelt område.
Det er slet ikke muligt at nå en virkning pr. 1. august 2015, som først planlagt. Det vil
nærmere blive august 2016.
Når ansættelsen af en leder efter en omflytning finder sted, er der valgt at lave noget, der
minder om en almindelig ansættelsesproces. Vi mener, at skolen bør være med i
ansættelsesudvalget, når nu hensigten er at have en tæt kontakt. Her er der selvfølgelig
tale om de kommunale skoler.
Der kommer nye mødeindkaldelser i sommerens løb, som vi selvfølgelig skal være med på.
Vores rolle som forening er lidt ude af det pt., men vi skal selvfølgelig være med i
følgegruppen.
3. Generalforsamling. Regner med, at den afholdes på kurset. Tidsfrister, beretning,
opdatering af vedtægter
Generalforsamlingen holdes på efterårskurset 31. oktober kl. 11.45. Vi mangler en dirigent.
Hende fra sidste år var god. Gitte spørger Bodil.
Jens sender de opdaterede vedtægter til Ida, og så lægger hun dem ud. Ida tjekker tidsfrister i
vedtægterne og får sat rigtige datoer på.
Der skal laves en beretning, hvor vi skal have flere holdninger med: ”Det mener vi”. Gitte laver
beretningen. Vi godkender beretningen på næste møde (d. 17. september) Deadline for
beretningen er 1. september. Når Gitte har skrevet den, sender hun den videre til Jens, som
tager et sidste blik på den.

Der er kommet ny revisor, som har været på både det foregående år og det nye. Bliver det
foregående år ikke godkendt, må der vælges en ny. Anders laver et afsnit omkring dette, og
fremlægger derudover sidste års regnskab.
4. Efterårskursus. Status, indhold, tidsplan, budget og eventuelle actions. Rundringning til
skolebestyrelser vedr. ”evaluering” af folkeskolereform.
Adam Valeurs (lektieforsker) og Birgittes (fra forvaltningen) besøg er bekræftet. Derudover vil vi
gerne have en lektiefriskole ud og fortælle om deres erfaringer med dette. Ida kontakter
Katrinedalsskolen.
Derudover er der workshops med forskellige oplægsholdere – bevægelse, budget og inklusion.
Ida sørger for kontakt og aftaler.
	
  
5. Eksterne arbejdsgrupper
a. Kvartalsmøde med forvaltningsdirektionen d. 28.8.15
Dagsordenspunkter:
• Lektiehjælp
• Opfølgning på tidligere
• Evaluering af reformens første år
• Budgettet
Vi kigger referatet og dagsordenen igennem fra sidst.
Jens, Luise og Anders deltager i mødet.
b. Møde med KLF mandag d. 21.9.15
Der er aftalt dagsorden med KLF – KLF er værter på Frederiksberg. (Ida behøver ikke
deltage)
• Budget
• Nye undersøgelser
• Lektier
• Inklusion
Jens er med i en følgegruppe vedr. Skole-/hjemsamarbejde-projekt med støtte af A. P.
Møller-fonden. Har man nogle inputs, så send dem til Jens.
6. Billedtjeneste i.f.m. blad, web og Facebook. Se oplæg fra Ida i dropbox
Vi betaler stykvis i starten, og ser hvor relevant et abonnement er.
Man kan også få en fotograf ud på skolerne og tage billeder. Sker der noget interessant på
skolerne, som vi vil tage billeder af, så skriv til Ida, så finder hun en fotograf.
7. Blad til udgivelse ultimo august og nyhedsbrev i løbet af måneden. Vedr. indhold se
referat fra sidste møde.
Der skal sættes personer på:
• Ida skriver til Adam og hører, om han vil bidrage med noget til bladet omkring hans
oplæg til kurset. Ida skriver desuden en artikel om kurset til bladet.
• Nationale trivselsmåling à Ida tager kontakt Nina Rosgaard og hører, om hun vil
skrive en lille artikel omkring resultaterne og om de kan sammenlignes på nogle
punkter med Københavnerbarometeret. Jens har mailadresse på hende, som han
sender til Ida
• Kvalitetsrapport – Hvordan den bruges i bestyrelserne – Mangler stadig
• (Skolebestyrelsernes evaluering af folkeskolereformen – skrives i forbindelse med
rundringningerne)
• Lektiecaféer – Kan BUF give os en case? Lærerforeningen? Lars eller Birgit – har de
kendskab til nogen skoler, hvor de fungerer? – den enkelte skole skal skrive en artikel.
Ida ringer.
• Foreningernes dag - Jens
• (Lærernes dag)
• Intro – hvem er vi?
Deadline for færdigskrevne artikler er 1. September, og lægges i DropBox. Ida laver en folder.
Jens sender retningslinjer for layout til bladet til Ida.
Ida læser gerne korrektur på artiklerne.

Nyhedsbrev:
Husk at læs bladet.
Skolebestyrelserne skal lave en plan for resten af året (årshjul)
• Der er valg for en dels vedkommende til foråret
• Status over, hvor de er i forhold til reformens principper
• Opfølgning på budget
• Kurset – husk at nævne overnatning.
a. Hjemmeside
Man sletter ikke noget permanent uden at høre bestyrelsen ad. Skriver man noget
vedvarende til hjemmesiden, så opret det som en artikel i stedet for news. Ida laver en
fane der hedder arkiv, hvor vi kan gemme relevant materiale.
8. Efterårets arbejdsopgaver og prioriteringer
Inklusion og tosprogsproblematik er emner vi skal have taget op, samt skole-/hjemsamarbejde på
skolerne som muligvis kan være til inspiration hos andre skoler.
	
  
9. Det mener vi. Nu må vi have det afsluttet
a. Skole/hjem samarbejde – Jens tilføjer lidt.
b. Skolereform – Er færdigt
c. Inklusion – Luise lægger den i dropbox og noterer bestyrelsens kommentarer.
d. Privatskole kontra folkeskole. Er færdigt.
e. Fritidstilbud – Anja – Jens skriver til en mail til Anja.
Ida opretter en folder i dropbox, der hedder ’”Det mener vi” og her kan man ligge sine dokumenter.
10. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne. Ifølge planen er det Bea, der skulle
læse i.f.m. møde d. 26.8, så vi skal have fundet en afløser. 9.9 Luise. 23.9: Karen. Her skal
vi også have en afløser. Det gælder desuden 4.11.
Gitte klarer mødet den 26.8.
23.9 - Linda
4.11 – Jens
Ida opdaterer dokumentet i dropbox
	
  
11. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne
Alle skolebestyrelserne i området blev indbudt til at holde mødet på én bestemt skole.
Først møde i plenum og bagefter holdt hver enkelt skole møde i hver sit klasselokale.
c. Nyt fra Landsforeningen.
	
  
12. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
Er opgaven løst skriver man ’ok’ ude i højre side ud for opgaven.
13. Eventuelt. Næste møde torsdag den 17.9.15’
Stefan inviteres
Tjek kontaktoplysninger på hjemmesiden – passer de? Hvis ikke – så skriv rettelserne til Ida.
Samarbejdspartnere skrives til Ida på mail, så hun kan lægge dem på hjemmesiden.
Ida undersøger om man kan tilmelde sig efterårskurset via link på hjemmesiden.
Mediecenteret på Frederiksberg er rigtig gode – de skriver en artikel, så kommer det ud i
lokalbladet.
Med venlig hilsen
Jens
AFBUD meldes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk senest 12.8.15 kl. 10:00.

