Referat:
1. Formalia
a. Valg af mødeleder
Jens blev valgt til mødeleder
b. Godkendelse af dagsorden for dette møde og af referat fra mødet d. 12. august 2015
Referat og dagsordenen blev godkendt
	
  
2. Aktuel skolepolitik.
a. Kommunens budget 16
Der er ikke direkte tilført midler til skolereformen, idet der godt nok er tilføjet noget i
budgettet på BUU-området, men der er sparet mere. Derfor er det urimeligt at kalde det
”Børnenes budget”. Vi skal have skrevet lidt om dette på Facebook. Ida har fået
’Sparekataloget’ tilsendt, og videresendt dette til Jens.
3. Høringer
a. Justering af klynger og netværk. Høringsfrist d. 09.10.15. Materialet ligger i
Dropbox under ’Høringer’ à ’Justering af klynger og netværk’. Behandles sammen
med pkt. 6.a
Høringsmaterialet er for langt. Vi ønsker ikke at gå ind i de lokale forhold. Det må kunne
klares lokalt, SOFkbh ønsker ikke at gå direkte ind i det, men vi mener dog stadig at det
er vigtigt at få orienteret og inddraget forældrene i processen. Processen skal være tryg
og forudsigelig for forældre som børn. Ida skriver et par linjer om dette, og lægger det ud
på blivhørt.dk. Deadline: 09.10.15
4. Kursus
a. Status på tilmeldinger
41 tilmeldte – budgettet tillader at vi udvider J
b. Indhold herunder workshops
Adam med lektier
Kommunen: Hvor er folkeskolen på vej hen? Udsivning, trivsel, folkeskolen som
førstevalg.
4 workshops: Inklusion, budget, bevægelse og lektiehjælp (Pauline). Jens sender
Paulines mail til Ida, og så sender hun anmodning om bekræftelse samt information.
c. Undersøgelse/rundringning vedr. skolebestyrelsernes foreløbige evaluering af
Folkeskolereformen. Luise og Ida
Spørgeguiden er stadig ikke færdig, men det vil være rart at få feedback omkring
reformen på skolen. Derfor blev guiden lavet på mødet:
• Hvor	
  synes	
  I	
  at	
  I	
  er	
  med	
  reformen?	
  
o Åben	
  skole	
  
o Bevægelse	
  
o Læringsmål	
  
o Varieret	
  skoledag	
  
o Lektiecaféer	
  og	
  faglig	
  fordybelse	
  
o Understøttende	
  undervisning	
  
• I	
  hvor	
  stor	
  grad	
  opfylder	
  I	
  målene	
  for	
  reformen?	
  	
  
o Samme	
  som	
  ovenstående	
  
• Har	
  I	
  nogle	
  bemærkninger?	
  	
  
Ida skriver udkast og sender til Gitte. Ida ringer ud til bestyrelsesformændene.
Deadline 21. oktober 2015
Der er blevet sendt en selvevaluering ud til skolerne, men ikke til bestyrelserne. Derfor kan disse svar
variere. Der kommer altså noget fra den officielle side, men skolebestyrelsesvinklen finder vi også
relevant.

5. Generalforsamling d. 31. oktober kl. 11.45. Herunder beretning

Gitte har kontaktet Bente, og hun vil meget gerne komme og være dirigent til
generalforsamlingen. Jens sender beretning + andet relevant info til hende. Bente skal også
have frokost. Ida booker frokost til hende
Indkaldelsen skal ud senest 30. September men vi vil gerne have den ud hurtigst muligt. Den
skal ud til alle skolebestyrelsesmedlemmerne på skolerne. Man kan godt deltage til
generalforsamlingen uden at deltage i kursus.
Ida laver indkaldelsen – standard indbydelse med logo - og ligger de opdaterede vedtægter på
hjemmesiden. Forretningsordenen for selve mødet sendes til Jens og sendes ud bagefter.
Forslag fra bestyrelsen:
Vedtægtsændring vedr. det formelle omkring betalingskort
Vi vil give skolebestyrelsesmedlemmerne, der deltager i kurset en gave: En powerbank med
SOFkbh-logo. Linda bestiller og Ida sender logo
En endelig dagsorden skal sendes ud. Hvor meget diskussion vil vi lægge op til? De andre år har
vi ikke lagt op til så meget, men det er blevet efterspurgt. Vi debatterer: Hvilke indsatsområder
skal der være for SOFkbh næste år?
Beretningen blev gennemgået – Jens retter til og bestyrelsen godkender den på næste møde.
Ida sender den ud sammen med endelig dagsorden. Deadline 24. oktober
6. Eksterne arbejdsgrupper
a. Fremtidens fritidstilbud. Behandles under pkt. 3.a
Man flytter personale i forhold til fritidshjemsledere. Processen fungerer ikke særlig godt.
Også en problematik i, at man gerne ville invitere lederne fra de selvejende institutioner
med ind til at søge på de kommunale fritidshjemslederstillinger, men det kan man ikke, da
man så skulle have lavet et helt offentligt opslag, hvilket man ikke ønsker for at beskytte
personalet.
SOFkbhs vedkommende: Vi er hvor vi er, og det har været en skrækkelig proces, men det
må køres i gang. Det er primært KFOs område, så vi regner ikke med at engagere os
stærkt fremover, men vi deltager i sparringsgruppemøderne, og vil gerne udtrykke vores
mening om det – men lige pt er det i kanten af vores interesseområde.
b. Kvartalsmøde med direktionen d. 28.8 v. Luise, Anders og Jens
Referat er sendt ud. Se Dropbox.
c. Følgegruppe i A.P.Møllerprojekt vedr. bedre forældresamarbejde v. Jens
Projektet er rigtig interessant og rammer lige i vores interesseområde. Det tager
udgangspunkt i 6-7 skoler, som senere udvides til ca. 30 skoler. FSR-konsulenterne skal
udbrede erfaringerne, I forbindelse med næste års budget bør vi sikre udbredelse til alle
skolerne. Derfor har vi heller ikke aktiveret vores projekt vedr. aktionslæring i
forældreinddragelse på skoler og daginstitutioner, da det lapper for meget over dette her.
Man tager udgangspunkt i den mundtlige skole/hjem-samtale og relationerne til
forældrene
d. Dialogmøde
Jens har været til møde om dialogmødet. Man blev enige om, at emnet denne gang skal
være inklusion, da det er politisk oppe at vende for tiden.
7. Blad og nyhedsbrev
Der mangler et par småting à Introduktion, hvem er vi? Ida laver denne
Kvalitetsrapporten: Gitte har lavet et oplæg. Jens arbejder videre på det
Jens sender artikel om Foreningernes Dag og bladets layoutskabelon til Ida
Vi kan lave en kalender i hvert blad, hvor vigtige datoer er sat ind. Reminder-effekt à én man
kan tage ud og hænge på køleskabet.
Fælles skolebestyrelsesmøde – Linda
8. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
Gitte tager den.
	
  
9. Siden sidst og meddelelser

a. FU
b. Områderne
c. Nyt fra Landsforeningen.
Skal	
  vi	
  lave	
  et	
  forslag	
  til	
  Landsmødet	
  vedr.	
  lokalforeningerne?	
  
	
  
10. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
a. Arkivfane er oprettet på hjemmesiden. Ligger man inde med dokumenter, der kunne
passe under denne fane kan de sendes til Ida, så lægger hun dem på hjemmesiden.
De tidligere kurser kan lægges ind i denne mappe
11. Eventuelt. Næste møde er onsdag d. 21. oktober 2015.
Linda, Nils-Henrik og Ida kigger på Tivoli Hotel d. 02.10.15 à Nils-Henrik booker møde med
dem.

Med venlig hilsen
Jens
AFBUD meldes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk senest 17.september 2015 kl. 10:00.

