Referat af bestyrelsesmøde
i Skole og Forældre København
Tilstede: Gitte, Jens, Anders, Nils-Henrik, Ida
Referent: Ida
1.

Formalia
a. Valg af ordstyrer og processtyrer
Gitte blev valgt som ordstyrer, og Jens som processtyrer.
b. Godkendelse af dagsorden for dette møde og af referatet fra
bestyrelsesmøde d. 17.08.16
Dagsordenen blev godkendt. Referatet er endnu ikke udsendt til bestyrelsen, så
godkendelsen af dette udsættes til næste møde.

2.

Aktuel skolepolitik
Budget 2017-20. Hvordan blev resultatet?
Der er indgået budget-forlig. Det er ikke til at se i bilagene, at der er noget, der bliver
skåret fra, men dette er nok ikke tilfældet. Der er sendt invitationer ud til budget
orienteringsmøde d. 22. September kl. 15-17 på Københavns Rådhus i festsalen. Jens
videresender til bestyrelsen. Vi reklamerer også for mødet inkl. link til viderelæsning
på facebook. Vi ser frem til dette orienteringsmødet, så vi kan se, hvad der er skåret i.
Man kan læse mere om budgettet her: http://www.kk.dk/nyheder/budget-2017koebenhavn-en-alle

3. Inklusion. Hvordan arbejder vi med dette område resten af året?
Jens følger op med Lars vedr. planlægningen af fællesrådsmødet som arrangeres til
afholdelse i løbet af efteråret, hvor vi gerne vil have inklusion som emne.
4. Landsforeningens henvendelse om at indgå dialog om ændring af vores
vedtægter.
Ved landsmødet sidste år, bad hovedbestyrelsen om at få fastsat nogle
skabelonsvedtægter, så man kunne gøre det nemt for folk der vil oprette nye
lokalforeninger. Lokalforeningernes vedtægter skal dog godkendes af
hovedbestyrelsen, og landsforeningens sekretariat har nu gennemgået vores
vedtægter og angivet forslag. De ønsker nu at have en dialog om ændringsforslagene,
inden det tages op i FU.
Vi ønsker ikke at bruge for meget tid på forslagene, da mange af dem omhandler
layoutet.
Derudover bygger vi på en grund, som er lavet for 30 år siden, og i respekt for dem,
ønsker vi ikke at lave helt om. Dog er der tre substantielle ting:
1) ”Ordet foreningen erstattes i alle tilfælde af en lokalafdeling” (Kommentar 1)
2) ”Herefter tilføjes formulering fra standardvedtægtens §11: ”Skole og Forældres
hovedbestyrelse kan endvidere opløse lokalafdelingen…”” (kommentar 23)

3) Antallet af bestyrelsesmedlemmer ”Kan måske nedsættes. Men ikke afgørende for
os” (Kommentar 11)
Kommentar 23 og 11 vil vi ikke være med til. Jens sender et Tvind-link til Anders.
Vi skal overveje om vi vil gå ind i en proces. Derfor gennemgår vi forslagene til
næste møde. Gitte kigger det igennem og laver et oplæg.
Jens svarer landsforeningen, at vi arbejder videre med det til næste møde.
5. Generalforsamling. Input til beretning. Hvordan får vi nye medlemmer til
bestyrelsen? Det praktiske
Dorthe Pelle Nielsen bliver dirigent på generalforsamlingen.
Ida undersøger, hvem der er på valg og skriver ud.
Jens skriver input til beretning, og den skal godkendes (bemærk det bliver inden næste
møde) Kommer man i tanke om noget til beretningen, sendes dette til Jens inden d. 1.
oktober. Jens sender udkast til bestyrelsen d. 14. oktober .
Vi vil gerne have nye medlemmer i bestyrelsen. Ida kigger deltagerlisten igennem fra
fyraftensmødet og ser, om der er gengangere fra efterårskurset. Derudover skriver hun
et udkast til en rekrutteringsmail og sender til Jens, som derefter sender den videre til
udvalget skolebestyrelsesmedlemmer.
6. Status på efterårskursus
Vi har 13 tilmeldte ind til videre. Indbydelse og program blev sendt ud til
skolebestyrelsesmedlemmerne i tirsdags og er også lagt på hjemmesiden. Vi
reklamerer på facebook – vi skal bare gøre det tydeligt, at det kun er for
skolebestyrelsesmedlemmer fra Københavns Kommune.
Bestyrelsen skal også huske at tilmelde sig J
Indbydelsen sendes endvidere til BUU, forvaltningen samt medarbejder- og elevvalgte
skolebestyrelsesmedlemmer. Ida kontakter skolernes kontor og beder dem
videresende indbydelserne, da vi ikke har oplysninger på de medarbejder- og
elevvalgte medlemmer.
Der skal laves små sedler til networking om lørdagen. Kursusudvalget sørger for dette.
Derudover beder vi Jannie Ahle om at skrive oplæg om unge i erhvervsuddannelse og
forældrenes rolle heri.
Mellem kl. 9-10 om lørdagen skal deltagerne komme med forslag til arbejdet mellem
kl. 10-11.
Kursusudvalget kigger på vandflasker og får bestilt nogle til kurset.
7. Brug Folkeskolen vil flytte til nye lokaler
Marianne har sendt mail til bestyrelsen; indeklimaet er rigtig dårligt på Søllerødgade,
og det er til gene.
Vi går med på idéen og flytter med til Sorøgade 6.
8. Tilfredshedsmålinger blandt forældre. Forslag fra Jens
Kommunens pejlemærker; Folkeskolerne skal være populære og forældrene skal have
tillid til dem. Vi vil gerne bruge nogle af vores penge på at lave en skabelon (et tilbud til
skolebestyrelserne), som skolebestyrelse kan tage frem, så de kan få lavet

tilfredshedsmålinger blandt forældrene. Vi skal kunne se, hvilke parametre, der skal
ændres på for at opnå større tilfredshed; vi skal stille et værktøj til rådighed.
Vi vil gerne have værktøjet blåstemplet af forvaltningen. Vi ser også nærmere på om
Landsforeningen har nogle samarbejdspartnere, som vi kan trække på. Vi tager
punktet op igen næste møde og laver brainstorm. Ida sammenfatter noget ud fra denne
brainstorm, som vi kan sende ud til mulige producenter.
9. Eksterne arbejdsgrupper o.l. Herunder:
a. Møde med forvaltningen om IT-strategi 14.09.16
b. Møde med forvaltningen om udskoling og overgang til
ungdomsuddannelser 14.09.16. Vil gerne have workshop på
efterårskursus. Vil gerne sparre med os i videre proces.
c. Dialogmøde. Møde om emne 22.08.16
Jens sender oplægget ud, når det kommer.
d. Evaluering af ”Hvad skal vi med Skolen” 12.09.16
Som skolebestyrelse skal man hæve sig over det daglige arbejde, og finde ud af,
hvad der skal ske med skolen. Jens’ oplæg gøres til en artikel til bladet.
e. Ungdomsskolens bestyrelsesmøde
Stefan har sendt dagsorden ud til bestyrelsen. Vi har ikke nogen kommentarer.
10. Blad. Status. Nyhedsbrev
Skolebestyrelsen burde lave et princip om, at eleverne skal i praktik i udskolingen.
Vi ønsker at lave et forslag til et princip om ovenstående. Dette gøres på næste
bestyrelsesmøde. Anders laver et udkast.
Deadline på bladet d. 20. november. Ida laver foreløbig indholdsliste.
11. Faste punkter
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
Gitte læser
b. Siden sidst og meddelelser
i. FU
ii. Områderne
iii. Nyt fra landsforeningen
Der har været hovedbestyrelsesmødet. Der blev talt om inklusion, samt
forretningsmodel for menige forældremedlemskaber i landsforeningen.
Der blev også drøftet en indsats for at mindske mobning; der skal være
en klageadgang, hvis skolen ikke tager sig nok af det – dette kunne der
ikke opnås flertal for politisk.
c. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
Ida opdaterer listen
12. Arbejdsplan resten af året. Forberedelse af næste møde tirsdag d. 25. Oktober
Gitte fremskriver det, der er stående samt opdaterer med, hvad vi har talt om i dag. Der
skal aftales et møde med Pia Allerslev.
13. Eventuelt

Lokalaftalen eller mangel på samme; de er gået fra hinanden i vrede (forsøgte at lave
lokalaftale mellem KLF og Københavns Kommune og forvaltningen). Kommer dette til
udtryk på skolerne?

