Referat af bestyrelsesmøde d. 15.12.16
Til stede: Marianne, Noah, Sebastian, Jens, Anders, Nils-Henrik, Gitte, Linda og Ida
Afbud: Karina, Yanaba og Knud
Referent: Ida
1. Formalia
a. Valg af ordstyrer og processtyrer
Linda blev valgt som processtyrer, og Jens blev valgt som ordstyrer.
b. Godkendelse af dagsorden for dette møde og af referat fra bestyrelsesmøde d.
16.11.16
Ønske om ekstra punkt til dagsordenen (9d) omhandlende helrenovering af skoler.
Endvidere blev emnet antimobning tilføjet under punkt 4.
Herefter blev dagsordenen godkendt, samt referatet fra sidste møde.
2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer og diskussion om der er noget, der kan gøres
for at lette de nye bestyrelsesmedlemmers introduktion til arbejdsområderne
Noah: Næstformand på Husum Skole. Har en datter i 3. klasse og en på 2 år.
Linda: Skolebestyrelsesmedlem på Lundehusskolen. Har tre børn. Er i gang med anden
valgperiode. Arbejder på et værested.
Jens: Formand i skolebestyrelsen på Lundehusskolen. Far til tre drenge; den yngste i 7.
klasse.
Anders: Medlem i skolebestyrelsen på Sortedamskolen, og også medlem i Hovedbestyrelsen.
Nils-Henrik: Formand på Vibenhus Skole.
Gitte: Medlem af skolebestyrelsen på Ålholm Skole og har barn i 5. klasse. Interesse for
skole-/hjemsamarbejde og specialområdet.
Ida: Lærerstuderende, studentermedhjælper i SOFkbh
Sebastian: Barn på Lergravsparken Skole i 3. klasse. Har været medlem af skolebestyrelsen i
2.5 år, og er blevet formand i sommer.
Marianne: Skolebestyrelsesformand på Bavnehøj Skole i 5 år. Har børn i 3. Og 6. Klasse.
Arbejder i Brug Folkeskolen.
3. Aktuel skolepolitik
Der er for få forældre, der vælger folkeskolen. Jens har afgivet interview til Berlingske
Tidende angående dette.
Der er ikke flere punkter, der behøves vendt.
4. Kurser i 2017. Kursusudvalget kommer med et oplæg til tema og dato for forårskursus
og efterårskursus. Herunder anti-mobning.
Der bliver afholdt forårskursus mandag d. 6. marts 2017, og efterårskursus d. 3.-4.
november 2017.
Temaet for efterårskursus bliver dannelse, da vi her kan putte meget interessant ind under.
Vi har booket Vincent Hendricks til lørdag morgen.
Andre mulige oplægsholdere: Forsker inden for måling af dannelse – hvordan kan vi måle
den udvikling i forhold til den faglige? Samarbejdsevner, kreativitet.
Sebastian har en kollega, der forsker i, hvordan man måler dannelse i gymnasiet. Han tager
kontakt.

Herudover skal der afholdes fire workshops. Lene Tanggaard kan være et bud på dette.
Vi har fået tilsendt et tilbud fra Hotel Admiral. Hvis vi kan få lov til at afmelde 10 personer
med 10 dages varsel, vil vi gerne acceptere tilbuddet.
Til forårskurset har vi booket Heidi Spring, som skal holde oplæg om klassefællesskaber og
mobning. Kurset afholdes på Charlottehaven.
Vi har fået en henvendelse fra Kira Gandrup, der ønsker at sætte fokus på de nye krav til
mobbehandlingsplanen. Ida kontakter Kira for at høre nærmere. Dette er et emne, vi også
bliver nødt til at sætte fokus på.
5. Tilfredshedsmålinger blandt skolebestyrelsesmedlemmer
Kommunernes Landsforening har meldt tilbage, at de ikke har noget materiale af nyere
karakter. Én fra efterårskurset (muligvis Nete Niss) har meddelt, at hun gerne vil være med
ind over. Dette vil vi meget gerne tage imod.
Vi vil gerne lave et værktøj, som vi kan sende ud til skolerne – det skal være en færdig
undersøgelse, som man kan gå ind og foretage. Vi skal finde ud af, hvad vi vil og hvordan vi
vil stille spørgsmålene. Man kan tage udgangspunkt i elevspørgeskemaerne ang. trivsel og
ud fra disse lave en forældrevinkel. Derudover skal vi have nogle professionelle ind over.
Jens og Marianne går videre med idéen.
6. Eksterne arbejdsgrupper, møder o.l. Herunder
a. Fælles bestyrelsesmøde med KLF d. 5.1.17
Husk at afsæt datoen! Mødet afholdes ude på Frydendalsvej ved KLF. Vi mødes kl.
17.30 til spisning og selve mødet afholdes fra 18-20. Jens sender vores
dagsordenspunkter til Lars.
Der vil blive sendt en tilmelding ud. Vi løber de sidste to direktionsmøder igennem
og ser, om der er noget der giver mening til dagsordenen. Ellers har vi følgende
punkter:
• Budget 18
• Status på reform
• Hvad skal vi med skolen?
• Fællesrådsmøde
b. Møde mellem FU og direktionen d. 2.12.16 og evt. 17.1.17
Jens har sendt referat ud.
De vil gerne diskutere københavnermodellen med os; Jens videresender mail.
Anders spørger forvaltningen om udsendelse af datagrundlaget fra kvalitetsrapporten,
og beder om et eksempel.
c. Møde med forvaltningen vedr. Læringsplatforme i januar. Gitte og Jens
deltager
Noah vil gerne deltage.
7. Pause med julehygge
Der blev julehygget med gløgg og fletning af julestjerner J
8. Blad. Nyhedsbrev.
Vi skal linke til Lars Qvortrups oplæg fra efterårskurset. Her skal vi huske at gøre
opmærksom på, at linket ikke må deles.
Bladene skal fremover også sendes ud til områderne.

Vi skriver også kort om projektet om rygning på skoler. Ida tager et uddrag fra teksten og
linker til resten.
9. Faste punkter
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne ind til næste møde
Jens læser.
b. Siden sidst og meddelelser
i. FU
ii. Områderne
Amager: Der sættes fokus på trafik, da der er farlig trafik omkring metroen.
Der er blevet skrevet et brev til forvaltningen.
Sydhavnen: BUF var inde og fortælle om tre-skole-samarbejde mellem
Ellebjerg, Bavnehøj og Skolen i Sydhavn. Nu er der ansat en til at facilitere,
hvad man skal gøre fremadrettet.
Vesterbro/Kongens Enghave/Valby: Områdemøde om forældreinddragelse
og lignende for skolebestyrelsesmedlemmer samt ledelse.
iii. Nyt fra landsforening
Der er blevet afholdt landsmøde. Mulighed for forslag til arbejdsprogrammet
manglede. DM i skoleudvikling fortalte om deres projekt.
Til næste års landsmøde skal vi nedskrive forslag og sende dem ind i god tid.
De skal behandles på et senere bestyrelsesmøde.
c. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
d. Helrenovering (nyt punkt)
Jens vil lave en henvendelse til politikerne i BUU om, at de er utilfredse med
processen og det lille beløb der er bevilliget. Vi kan sende det ud til andre formænd
og få deres underskrift på brevet. Derudover laver vi en arbejdsgruppe. Der er
kommet brev til Lundehusskolen ang. de skoler der skal helrenoveres. For
Lundehusskolen er der bevilliget 92 mio., men de gør dog opmærksom på 12% er
afsat til modernisering.
10. Foreningens arbejde. Herunder
a. Valg af næstformand
Grundet manglende kandidater, udsætter vi punktet til næste møde.
b. Arbejdsplan for 2017 og indhold af bestyrelsens heldagsseminar d. 4.2.17
Dette punkt tager vi til bestyrelsesseminariet. Ida laver en dagsordenmappe til
seminariet, hvori vi lægger arbejdsplanen.
Vi skal finde ud af, hvornår vi skal have besøg af hhv. Pia Allerslev, Rasmus/Mette
og Morten fra Landsforeningen.
c. Januar-møde. Skal vi have et møde i januar?
Der bliver ikke afholdt møde i januar.
11. Eventuelt. Evt. punkter til næste bestyrelsesmøde
Noah vil gerne afholde landsforeningens kursus om tilsynspligt på sin skole.
Jens og Ida går i dialog omkring dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Husk
arbejdsgrupper og variation i arbejdet.
Efter mødet besøger vi Carlsbergmuseet og går ud og spiser.
12. Vedtægter. Gennemgang af forslag
Vi nedsætter en arbejdsgruppe, som beskæftiger sig med dette punkt på
bestyrelsesseminariet. Jens, Anders og Gitte laver en gruppe.

