Referat af bestyrelsesmøde d. 16.11.16
Tilstede: Jenny, Anders, Nils-Henrik, Jens, Knud, Sebastian, Noah, Linda og Ida
Afbud: Yanaba, Marianne og Karina
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 referatet fra
bestyrelsesmødet d. 25.10.16 samt fra generalforsamlingen d. 29. 10.16
Dagsordenen blev godkendt. Det samme gjorde referatet fra d. 25.10.16.
Ida sender referatet ud fra generalforsamlingen på mail. Det er blevet
godkendt af dirigenten.
2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer
De fremmødte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv og deres
interesseområder.
3. Foreningens arbejde. Herunder
a. Introduktion
Vi er en lokalforening under landsforeningen Skole og Forældre.
Bestyrelsen holder et månedligt møde. Hvert år afholder bestyrelsen en
seminardag i begyndelsen af året. I 2017 ligger datoen d. 4. februar.
Vi afholder et efterårs- og et forårskursus hvert år. Derudover har vi et blad,
som udkommer to gange årligt, og et nyhedsbrev som ikke har faste
intervaller.
Vi er også på Facebook, og denne side vil vi gerne have aktiveret noget
mere.
b. Dropbox
Ida har inviteret de nye bestyrelsesmedlemmer til Dropbox – hvis der er
noget, der er gået galt, skal man endelig bare give lyd.
I Dropbox vil man kunne finde aktuelle dokumenter, samtidig med at
folderen også fungerer som arkiv. Derfor er det vigtigt, at man ikke går ind
og sletter dokumenter i folderen. Når der lægges noget i Dropbox, er det en
god idé at skrive ud på bestyrelsesmailen med dokumentet vedhæftet,
sådan at man er sikker på, at alle har adgang til det.
c. Punktet fortsættes under punkt 9
4. Aktuel skolepolitik – Resultater af Folkeskolens afgangsprøve. Herunder
tosprogedes efterslæb samt indskrivningskampagne.
Forvaltningen har opgjort resultaterne for afgangsprøve og Nationale Test. Det går
fremad - særligt i dansk.

De tosprogede elever ligger fortsat bagefter. Det er interessant, at nogle af de rene
etniske skoler i København har vist sig at få væsentlig bedre karakterer.
Der bliver opfordret til at skolebestyrelserne får implementeret i årshjulet, at man
en gang om året kigger på, hvordan eleverne klarer sig på den pågældende skole.
Skolebestyrelsen har ret til at se resultaterne helt ned i de enkelte klasser.
Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt tests som måleredskab er gavnligt. Vi ønsker at
tage dette op som et særskilt punkt på et senere bestyrelsesmøde.
5. Fremadrettet evaluering af efterårskursus
Vi har fået 10 tilbagemeldinger på evalueringen, og de er positive. Samtidig har
mange sagt, at de ønsker at anbefale kurset i høj grad. Ida sender en rykker ud til
deltagerne i løbet af uge 47.
6. Eksterne arbejdsgrupper, møder o.l. Herunder
a. Evaluering af Folkeskolereformen
Det er problematisk at skolelederne skal lave en selvevaluering af
Folkeskolereformen på den enkelte skole.
Det er ikke vores opfattelse, at skolebestyrelsen involveres i dette. Det
kunne dog være rigtig interessant at evaluere på Folkeskolereformen.
b. Ny modtagemodel 0-18 år. Møde d. 15.10. Oplæg fra forvaltningen. Svar
24.11.16
Omhandler flygtninge og indvandrere. Hvordan tager vi bedst imod dem?
Oplægget virker positivt; man har allerede modtagerklasser på forskellige
københavnske skoler, og nu vil man lave en visitation, hvor man finder ud af,
hvilke behov der er. Der skal også være adgang til psykologhjælp.
Derudover ønsker man at lave en plan for hele forløbet, sådan at det skal
tænkes ind, hvilken skole det pågældende barn skal begynde på
efterfølgende. Man vil gerne forkorte modtagerklasseforløbene, og de penge
man sparer, vil man så bruge som støtte i den klasse, barnet kommer ud i.
Bestyrelsen undrede sig over, hvor pædagogerne er henne i dette? Det ville
være en god idé at få pædagogerne ind i modtagerklasserne.
Anders, Noah og Jens vil gerne gå mere i dybden med ovenstående og
udmønte et svar.
c. Fælles bestyrelsesmøde med KLF (Københavns Lærerforening) d.
5.1.17. Punkter vi ønsker på dagsorden
Vi har et samarbejde med KLF og en af fordelene ved dette er, at det er
nemmere at få adgang til politikerne. To gange årligt afholdes det fælles
bestyrelsesmøde, og man skiftes til at stå for afholdelsen.
Punkter vi ønsker til dagsordenen:
• Budget 18
• Status på folkeskolereformen
• ”Hvad skal vi med skolen?”

d. Kvartalsmøde med direktionen d. 25.10.16
Fravær: Der skal være fokus på, at fraværet ikke bliver for stort blandt
eleverne.
Der findes et system, hvor lærerne interaktivt kan krydse af, hvilke elever der
er dukket op. Systemet sender automatisk SMS’er ud til de forældre, hvis
barn ikke er dukket op. Hvis eleven dukker op, sender systemet endnu en
SMS ud til forældrene om, at nu er barnet kommet.
Uddannelsesvejledning: Der er ikke længere individuel vejledning; kun til de
elever, der ikke bliver erklæret uddannelsesparate.
Næste kvartalsmøde ligger allerede i starten af december.
Dagsordensønsker:
• Tosprogsefterslæbet
• Kvalitetsrapport
e. Dialogmøde d. 8.11. Aflyst pga. lavt deltagerantal. Hvorfor?
Datoen lå samme tidspunkt som det amerikanske valg, hvilket kan gøre, at
der ikke var så stor tilmelding.
Datoerne for møderne meldes ud tidligt, så der kan man have mulighed for
at rykke et evt. skolebestyrelsesmøde, som måtte ligge samme dag.
Vi skal også være bedre til at reklamere for møderne fx via Facebook.
7. Blad. Status. Nyhedsbrev. Udsendelse af blad.
Bianca (nyt medlem fra lundehusskolen) – profilartikel?
Præsentation af bestyrelsen – nye medlemmer + billeder
Jens sender sin artikel til Ida
Budgetartiklen dropper vi
Deadline flyttet til d. 22. november.
Nyhedsbrev: midt december (julehilsen)
à Projekt om rygning på skoler. Kan vi bruge den i nyhedsbrevet?
à Dato for forårskursus
à Ønske om glædelig jul
8. Faste punkter
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
Ida laver et udkast til læsningen af dagsordenerne og referaterne og sender
ud på mail til bestyrelsen samt i Dropbox
b. Siden sidst og meddelelser
i. FU
ii. Områderne
Område Østerbro; Østerbro lokaludvalg (skoledelen) har besluttet at
holde en paneldebat og inviteret Mette With samt nogle
folketingspolitikere.

Område Amager Nordøst: Der er lavet et nyt skoledistrikt, uden
beslutning om ny skole.
iii. Nyt fra landsforeningen
Der bliver afholdt landsmøde i weekenden.
Klageinstansen: Gør skolen ikke nok for at stoppe mobning, kan
forældre klage over skolen. Hovedbestyrelsen var imod forslaget, og
foreslog i stedet, at man klagede til skolebestyrelsen.
c. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
9. Foreningens arbejde (fortsat)
a. Arbejdsplan for resten af året og 2017
Gitte har lavet et oplæg, som ligger i Dropbox. Jens gennemgår dokumentet
til næste møde, og så tager vi den op igen. Har man input kan man sende
disse til Jens.
b. Konstituering og besættelse af arbejdsgrupper
Næstformand:
Budgetudvalg: Jens, Anders og Nils-Henrik
Kursusudvalg: Linda, Nils-Henrik, Ida og Noah
Kasserer: Nils-Henrik
Resten af arbejdsgrupperne og områderne besættes senere. Disse er:
Redaktør af blad:
Inklusionsområdet:
Tosprogsområdet:
Forældresamarbejdsområdet:
Ungdomsskoleområdet:
Specialområdet:
c. Forberedelse af næste møde torsdag d. 15. december
• Kursusudvalget kommer med et oplæg til tema og dato for
forårskursus. (start marts i lige uge)
• Tilfredshedsmålinger
• Nyhedsbrev
• Arbejdsplan
• Heldagsseminar
• Skal vi holde bestyrelsesmøde i januar?
10. Eventuelt
Ida kontakter Emil Amundsen ang. portrætbilleder
Ida kontakter Campus Carlsberg og hører, om vi må få lov at holde vores
heldagsseminar i februar dér.
11. Vedtægter. Gennemgang af forslag.

Punktet udsættes til næste møde.

