Referat af bestyrelsesmøde i
Skole og Forældre København
Tilstede: Jens, Gitte, Linda, Nils-Henrik, Luise og Ida
Ordstyrer: Gitte
Processtyrer: Jens
Referent: Ida
1. Godkendelse af dagsorden for dette møde og af referat fra bestyrelsesmødet d.
25.02.16
Dagsordenen og referatet blev godkendt
2. Aktuel skolepolitik
a. Budget 2017-20. Herunder demo d. 9.3. Ny demo 12.5 (Luise). Aktionsdag 5.4.
(Gitte). Mettes tegninger. Møde med forvaltningen d. 08.03.16
Demo d. 9.3:
Vores tegning er kommet rundt omkring. Ca. 50.000 har set den.
Demo d. 12.5:
Samme tema som sidst. Vi bakker op på Facebook og sender opfordringer ud igen på
mail til skolebestyrelsesmedlemmerne. Demonstrationen foregår i alle 98 kommuner.
Aktionsdag d. 5.4:
Vi vil gerne være medlem af Velfærdsalliancen. Ida sender kontaktoplysninger på
Velfærdsalliancen til Jens, som så skriver til dem.
Aktionsdagen lægger under vores område, så vi skriver ud i et nyhedsbrev. Vi skal dog
lige have undersøgt den nærmere. Ida skriver til Velfærdsalliancen, om hvor langt de
er med denne dag? Har de mere information? Vi vil gerne advisere, og sende deres
materiale videre til skolebestyrelserne.
b. Nye regler for lærernes arbejdstider ref. beslutning i BUU d. 9.3
Der er truffet en beslutning om, at skolelederne har fået beføjelsen til at lede og
tilrettelægge lærerenes arbejdstider.
Det der er vedtaget er, at man vil lave en lokalaftale – der er politisk uenighed i BUU
om hvorvidt lokalaftalen skal være ”central” for hele København eller lægges ud til den
enkelte skole. KLF forhandler med forvaltningen.
Det er rigtig vigtigt, at vi får skolebestyrelsen ind over til at lave principper.
Vi tager det med videre til det fælles skolebestyrelsesmøde med KLF.
c. Konvertering af UU til 2-voksenordninger jf. beslutning på BUU-mødet d.
24.02.16
Vi skriver ud om det i vores nyhedsbrev. Ida har lavet et oplæg.

3. Tosprogsområdet/integration
Der bliver talt om at fjerne modtagerklasserne og integrere eleverne i de andre klasser. Vi skal
være opmærksomme på, at dette ikke blot må blive en besparelse.
Der findes gode argumenter for, at det er en god idé at integrere eleverne hurtigt i forløbet,
men det kræver noget af læreren, skolen og forældrene. Vi tager punktet op på næste møde.
4. Årsplan 2016 for Skole og Forældre København. Fortsat fra sidst.
Den opdaterede årsplan kan findes i Dropbox. Generelt skal vi sætte mere tid af til det sidste
punkt, så vi kan få forberedt eventuelle opgaver til det kommende bestyrelsesmøde.
Der er lidt problemer med Dropbox, så Ida sender en opdateret version af excel-arket med
arbejdsopgaver ud efter hvert bestyrelsesmøde.
5. Positionere os på ’markedet’ – Samarbejdspartnere, opdatering af hjemmeside,
netværke med andre organisationer.
Der skal flere nyheder på hjemmesiden.
”Det mener vi” og ”Aktuelt” kan lægges sammen, og sættes forrest i menubaren.
”Om os” – mere personligt. Hvert bestyrelsesmedlem kan skrive et par linjer og så lægges det
på hjemmesiden.
”Kalenderen” kan udskiftes med en Google-kalender. Ida undersøger, hvordan man gør.
Vi vil gerne have noget tekst om Skole og Forældre København på Landsforeningens side
under lokale repræsentanter, sådan at vi ikke kun er et link. Ida skriver til Stig.
Der skal samarbejdspartnere på hjemmesiden under ”Om os”: KLF, KFO, BUF.
6. Kurser
a. Forårskursus mandag d. 04.04.16 17-20.00
Datoen er ændret til d. 19. maj 2016. Temaet bliver ”Understøttende Undervisning.” Vi
regner med ca. 30 deltagende. Derudover er der sendt en mail til BUPL, om de kan
henvise til nogle FSR-pædagoger, som kan holde et oplæg om deres syn. Vi mangler
stadig noget til anden del. Vi undersøger EMU om der er nogle gode henvisninger. Gode
eksempler på, hvordan man kan lave noget, der rykker. Husk plads til
erfaringsudveksling. Tænk også lidt bevægelse ind.
b. Efterårskursus. Emne m.m. på plads
Vi har skrevet til Scandic Hotel om vi kan være der. Vi regner med ca. 60 deltagere. Vi
skal huske, at der i år er skolebestyrelsesvalg, så vi skal huske et lille oplæg om det helt
basale skolebestyrelsesarbejde. Vi kan evt. lige som sidst lave en aftale med en af
Landsforeningens instruktører inden for dette?
Temaet for kurset er ’Forældresamarbejde’.
Vi kan høre Thomas Nordahl ad, om han kan holde et oplæg.
7. Skolebestyrelsesvalg
Der er bestyrelsesvalg for dem, der har valgt forskudt valg. Vi skal skrive om det på Facebook
og i et nyhedsbrev.
BUF skulle også have lavet noget materiale, som måske kan findes i ugepakken fra omkring
vinterferien? Ida kontakter Birgit omkring det materiale omhandlende skolebestyrelsesvalget,
som de har udsendt til skolerne – det vil vi gerne se. Vi vil selvfølgelig gerne være med til at få

det ud til skolebestyrelserne. Så hvis de vil skrive, når de har lagt det op, så kan vi henvise til
det i vores nyhedsbrev.
Hvis vi finder det nødvendigt, kan vi få lavet en plakat.
Det hele kommer til at ske i maj.
8. Eksterne arbejdsgrupper o.l. herunder
a. Fælles bestyrelsesmøde med KLF d. 02.05.16. Herunder sted.
Mødet foregår kl. 18-20 og der er spisning kl. 17.30. Nils-Henrik undersøger, om vi kan
være ved Vibenhus og evt. forplejning.
Jens laver dagsorden til mødet 14 dage før (18. April) punkt: lokalaftalen vedrørende
arbejdstid.
b. Dialogmøde. Ordstyrere
D. 25. april. Forældresamarbejde er temaet.
Nils-Henrik, Gitte, Jens, Luise og Ida deltager.
Nils-Henrik, Gitte, Jens og Luise melder sig som ordstyrere.
9. Blad og nyhedsbrev. Herunder fordeling af indhold for blad.
Se dokument i Dropbox under ’Blad’.
Ideer til blad:
Interview af Faglige Fyrtårne.
Omkring interview af menige medlemmer: Formanden for Østerfarimagsgade
Skolebestyrelse. Ida laver oplæg og sender ud og foretager herefter et interview.
Nyt fra skolerne à Pral med din skole: Ålholm Skole à markedsdag. Ida skriver mail til
ledelsen, og hører om de vil bidrage med en kort artikel om deres gode oplevelse.
Nyhedsbrev:
Konvertering til UU – Ida har lavet et oplæg
Penge til kurser – Ida har lavet et oplæg
Aktionsdag – hvis det fortsætter skal det ud
Forårskursus – dato skal ud
Skolebestyrelsesvalget – husk at tag fat i din skoleledelse, for der er kommet materiale
10. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne ind til næste møde
Jens læser.
11. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne
c. Nyt for Landsforeningen
12. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
Ida opdaterer dokumentet og sender det ud til bestyrelsen pr. mail.
13. Endelig fastlæggelse af mødeplan 16/17. Herunder dato for januar-seminar

Vi afholder almindeligt bestyrelsesmøde i januar, og afholder i stedet bestyrelsesseminariet d.
4. februar. Derudover rykker vi mødet d. 15.08.16 til 17.08.16
14. Eventuelt og forberedelse af næste møde: Tirsdag d. 19.04.16
Inden næste møde skal der tages kontakt til forvaltningen om, hvilke tanker de har gjort sig
om mødet i maj med emnet ’forældre som ressource’.
Stefan har sendt en dagsorden ud for ungdomsskolens bestyrelsesmøde. Ida har videresendt
dette til bestyrelsen. Har man input kan man skrive direkte til Stefan.
Næste møde:
Ungdomsskolen
Forældre som ressource – dialogmøde og møde i BUF
KLF-mødet
Inklusion
Referat fra møde med direktionen – Jens sender ud igen.
Pia Allerslev – interview?
+ emner fra årsplanen

