Forberedelse af Brainbreaker: Jens
Til stede: Nils-Henrik, Gitte, Anders, Jens og Ida
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. 17. september 2015
Dagsordenen blev godkendt. Dog manglede beretningen at sendes ud, da den ikke var
blevet færdigskrevet. Referatet fra september blev godkendt.
2. Høring: Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet. Høringsfrist 13.11.15. Udsendt på separat mail.
Høringsmaterialet kigges nærmere igennem. Gitte kigger på det, og herefter vurderer vi, om vi vil
lave et høringssvar til.
3. Efterårskursus
a. Status på tilmeldinger
48 tilmeldte, heraf 44 overnattende. Lokaler op til 50 personer. 3 personer kommer og
hører foredrag lørdag.
b. Indhold herunder workshops
Fredag: Forvaltningen kommer og holder oplæg om skolereformen. Herunder læring der
ses, trivsel og udsivning.
Lørdag: Vi får besøg af Karen Leth fra Katrinedals Skole, der fortæller om erfaringer som
lektiefri skole. Adam Valeur-Hansen holder oplæg omkring lektier. Sidst på dagen vil der
være 4 workshops omhandlende inklusion, lektiehjælp og faglig fordybelse, bevægelse i
undervisningen og budget.
c. Undersøgelse/rundringning vedr. skolebestyrelsernes foreløbige evaluering af
Folkeskolereformen. Luise og Ida
I stedet for at ringe rundt udsender vi spørgeskemaet i en personlig mail til
skolebestyrelsesformændene. Derudover vil vi opstille PC’er på efterårskurset, hvor man
hurtigt kan besvare de enkelte spørgsmål i en pause.
d. Arbejdsopgaver
e. Andet
1. Man kan få mulighed for at indstille enten sin egen eller en anden skole for godt
skole-/hjemsamarbejde. Den bedste vinder en præmie. Jens laver et oplæg på
det.
2. SMS-service til deltagerne fredag morgen.
4. Generalforsamling d. 31. oktober kl. 11.45. Herunder
a. Beretning
Beretningen skal sendes ud senest 24. oktober. Den bliver gennemgået straks efter
mødet, så den er klar til udsendelse.
b. Vedtægtsændring vedr. Betalingskort
Forslaget skrives på dagsordenen til generalforsamlingen.
5. ”Det mener vi”. Det sidste skal gøres færdigt.
Det skal på hjemmesiden inden generalforsamlingen.
Artiklerne læses igennem over weekenden, og de kommer på hjemmesiden herefter.
6. Eksterne arbejdsgrupper
a. Arbejdsgruppe med forvaltningen vedr. overgange. Møde d. 3.11.15
Luise, Jens og Anders deltager i mødet.

b. Københavns Madhus
Ida meddeler dem, at Anders deltager
c. Dialogmøde d. 27. oktober
Gitte, Jens, Nils-Henrik og Anders bliver ordstyrere for hver en gruppe.
	
  
	
  
7. Blad og nyhedsbrev
Der tages kontakt til jto.dk og høres om vi tidligere har haft en bestilling hos dem.
Bladet skal ud midt november.
8. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
Jens læser.
	
  
9. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne
c. Nyt fra Landsforeningen.
Anders og Jens deltager på landsmødet.
	
  
	
  
10. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
11. Eventuelt. Næste møde er mandag d. 16. november 2015.
Skole-samfund.dk domænet skal opsiges. Abonnementet kan ikke opsiges via mail. Jens har fået
mail på skole-samfund.dk og vil kigge på opsigelsen.
Referent: Ida

