Referat af Skole og Forældre Københavns bestyrelsesmøde
16.6.2016
Til stede: Jens, Nils-Henrik, Anders, Jenny, Luise og Ida
Referent: Ida
1) Formalia
a. Valg af ordstyrer og processtyrer
Jens blev valgt som processtyrer. Luise blev valgt som ordstyrer.
b. Godkendelse af dagsorden for dette møde og af referatet fra
bestyrelsesmøde d. 23.05.16
Dagsordenen og referatet fra sidste møde blev godkendt.
2) Aktuel skolepolitik
a. Budget 2017-20. Herunder kommunalaftalen. Hvad er konsekvenserne?
Det gik overraskende godt! Langt det meste af omprioriteringsbidraget blev
fjernet men noget blot omdøbt. Se detaljer i mail udsendt til bestyrelsen d.
14.06.16 13.47
b. Ny budgetmodel for skolerne er udskudt
Der blev ikke opnået enighed på BUU-mødet, så denne er udskudt.
3) Inklusion. Hvordan arbejder vi med dette område resten af året? Input til KLF.
Fællesrådsmøde.
KLF skulle lave et oplæg til fællesrådsmøde, som vi skal forholde os til.
Programmet ser fint ud, men vi mangler eleverne.
Invitationen skal peppes lidt op layoutmæssigt. Der skal findes et sted, hvor mødet skal
afholdes.
4) Kommunens IT-strategi. Herunder BYOD (BringYourOwnDevice) og
Landsforeningens holdning
Landsforeningen er modstandere af BYOD, da det modarbejder ligeværd og inklusion i
klassen. Der vil være forskel på, hvilket IT-udstyr forældre kan give børnene med i
skole. Derudover bliver det meget forskellige hardware og operativsystemer, der vil
blive arbejdet med, hvilket kan gå ud over undervisningens udbytte.
De vil sende det videre i det politiske system. Anders sender materiale fra
Landsforeningen rundt, når det er færdigt.
Vi er enige med Landsforeningen, men der skal sættes nogle krav til de skoler, der
alligevel gør brug af BYOD i undervisningen. Vi afventer materiale fra Landsforeningen.
Desuden kan vi spørge om vi må deltage i en gruppe om BYOUD, inden der formuleres
noget fra Københavns Kommune. Anders og Nils-Henrik indgår i gruppen. De
formulerer et skriv, som sendes til Jens, som så sendes til Kommunen.

5) Forældresamarbejde: Hvordan involverer man forældrene? Skal ’vi’ lave kurser
på skolerne? Herunder input til BUUs drøftelse senere på året
Der støttes op om idéen, men de efterfølgende skriftlige konklusioner er nærmest
ubrugelige.
Vi kan bruge nogle af foreningens penge på at udarbejde materiale til uddannelse af
skolebestyrelserne. Det blev diskuteret, hvordan vi laver et materiale, der fungerer
bedst muligt: det skal helst føles på egen krop, for at have en virkning.
Der blev talt om at lave en video af en simuleret skolehjemsamtale; en tegnefilm –
eksempler på, hvordan man ikke holder skolehjemsamtaler.
Vi kan afsætte et beløb til projektet, som skal have til formål at uddanne lærere til
skolehjemsamarbejdet.
Vi inviterer ZoomStory til et bestyrelsesmøde, så vi kan drøfte idéerne sammen med
dem. Inden da skal vi have gjort os nogle skriftlige tanker om et udgangspunkt, som vi
kan præsentere for dem.
Jens vil gerne gå ind i dette. Vi tager emnet op igen efter sommerferien.
Desuden skal vi være med til at forberede punktet på BUUs drøftelse senere på året.
6) Godkendelse af regnskab og underskrift af dette
Regnskabet blev godkendt og underskrevet.
7) Kurser: Status på efterårskursus d. 28.-29. oktober 2016
Michael Dyrehave vil gerne deltage i en workshop til de nye
skolebestyrelsesmedlemmer. Ida undersøger, om han kan komme allerede kl. 13,
sådan at der bliver kørt to spor efter generalforsamlingen.
Det 6. klasses band, som spillede ved demonstrationen, vil vi gerne booke til fredag
aften. De er fra Oehlenschlægersgade Skole. Ida tager kontakt.
Desuden vil vi gerne have en engageret lærer til at holde oplæg omkring
forældresamarbejdet. Ida kontakter KLF.
Udvalget har tænkt i nye gadgets: drikkedunke. Bestyrelsen skal vurdere, om vi har
lyst til det. Drikkedunkene kan ses via nedenstående links.
Drikkedunk 1
Drikkedunk 2
Drikkedunk 3
8) Skolebestyrelserne. Fokus på at højne arbejdet
Det er vigtigt, at der sker noget mellem de enkelte skolebestyrelsesmøder. Man skal
forpligte sig til at bruge nogle timer mellem møderne, da man herved kan nå meget
mere i skolebestyrelserne.
Det kan være en god idé at nedsætte udvalg i de enkelte skolebestyrelser.
Når skolebestyrelserne har brug for inspiration, kan vi hjælpe dem. Fremover vil vi
have artikler med i nyhedsbrevet, som passer til årshjulet. På den måde kan vi hjælpe
skolebestyrelser med at få arbejdet med de ting, der netop er i spil i den pågældende
periode.

Desuden er det også vigtigt at foretage en forventningsafstemning i skolebestyrelsen;
hvor meget tid har man lyst og evne til at bruge? Disse afstemninger skal gentages, så
man hele tiden kan holde sig orienteret – nogle har måske mere travlt i en periode
frem for en anden.
Vi skal fungere som fagforening for skolebestyrelserne, og sørge for at informere
skolebestyrelsesmedlemmerne om, hvad de har ret til i en skolebestyrelse. Her kan vi
henvise til Landsforeningen og hyre nogle til at coache.
Desuden skal skolebestyrelserne have mere information om, hvordan man laver en
god dagsorden, faciliterer møderne og har en god ordstyrer. Dette kan gøres på
baggrund af egne erfaringer i skolebestyrelsen. Luise laver et oplæg omkring coaching.
Det blev diskuteret om vi skal have en Facebookgruppe for skolebestyrelsesformænd
og -næstformænd. Vi gemmer idéen, da vi skal have mere kød på idéen før den skal
offentliggøres. Den kan lanceres i forbindelse med efterårskurset. Regelsæt for
gruppen: fælles forum, alle har en aktie i at komme med de informationer de får. Ida
laver oplæg til beskrivelse af gruppen.
9) Eksterne arbejdsgrupper o.l. Herunder:
a. Følgegruppen ’Alle med’. Møde i følgegruppen d. 30.05.16. Behandles under
pkt. 5
Behandlet under pkt. 5
b. Kvartalsmøde med Direktionen 01.07.16. Punkter til dagsordenen
Punkter til dagsorden skal gerne afgives d. 17. juni. De punkter vi gerne vil
diskutere med forvaltningen:
1) Idrætsfaciliteter
2) Integration
3) Budget
4) BYOUD og IT-politik
5) Forældresamarbejde à forberedelse af punkt med BUU
c. Hvad skal vi med skolen? Samarbejde mellem KLF, SoFKbh og Kbhs Stift.
Indbydelse til fyraftensmøde og planlægningsmøde d. 21.06.16
Datoen er blevet ændret fra d. 1. sep. til d. 12. sep. Jens sender oplæg til Ida, som
videresender det til skolebestyrelsesmedlemmerne.
Invitationen kan godt peppes op – Jens tager dette op på mødet d. 21.06. Mette
kan måske lave en tegning til invitationen?
10)
Blad og nyhedsbrev. Vi skal have et brev ud inden sommerferien med
ønsker om god sommer og datoen for efterårskurset. Status på blad.
Bladet er sendt til tryk, det fylder 12 sider. Derudover sendes der et nyhedsbrev ud til
skolebestyrelsesmedlemmerne inden sommerferien, hvor vi ønsker god sommer og
melder datoen ud for efterårskurset. Heri kan vi også reklamere for ’Hvad skal vi med
skolen?’.
11)

Faste punkter
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
Gitte læser. Hun er så god til det J
b. Siden sidst og meddelelser

i. FU
ii. Områderne
iii. Nyt fra Landsforeningen
c. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
12)
Eventuelt og forberedelse af næste møde mandag d. 17.08.16
Der skal konstitueres en ny næstformand, da Luise stopper i SoFKbh.
Ida kan ikke deltage i mødet. Det kan Jenny heller ikke.

