Referat af bestyrelsesseminar 23.01.16
Tilstede: Nils-Henrik, Linda, Jens, Gitte, Anders, Luise og Ida
1. Ankomst med morgenbrød
Formalia
a Valg af ordstyrer og processtyrer. Linda og Jens er foreslået
Linda og Jens blev valgt.
b Godkendelse af referat fra mødet d. 10.12.15
Referatet blev godkendt.
2. Forventningsafstemning. Hvad kan vi nå? Hvilke områder brænder vi hver især for?
Behandling: Der blev foreslået følgende:
• Anders:
o Skolebestyrelserne skal i højere grad påtage sig sit arbejde à Eleverne skal blive
dygtigere – både fagligt og menneskeligt à Føre mere tilsyn + lave principper:
parallellagte timer.
o Fagforening for skolebestyrelserne à hvis der fx opstår splid mellem SB og ledelse
• Luise:
o Positionere os på markedet à Vi skal gøre os tydelige
o Netværke med andre à Hvor adskiller vi os?
o Markerer os vedrørende kommende budgetnedskæringer
o Kontakt til den almindelige forælder
o Københavns lokalforening à det skal ud i pressen
o Branding: opdatering af hjemmeside og facebook
o Timer mellem møder, hvor man arbejder
• Nils-Henrik
o Københavns Kommune Budget à der må vi gøre noget
o Gøre skolebestyrelserne attraktive op til valget
o Kandidater til bestyrelsen
o Bruge penge på et eller andet à informationsmøder? Vi skal vise vores eksistens
• Linda:
o Arrangere kurser
o Praktisk gris J
• Jens:
o Budget
o Inklusion
o Tosprogsområdet
o Forældresamarbejde
o Bagland à hvordan får vi engageret vores bagland? Hvordan får vi opbakning/input?
• Gitte:
o Samarbejde med BUF
o Generel information i Skolebestyrelserne à Nyhedsbreve, blade
o Forældredifferentiering
o Inklusion

3. Arbejdsplan for året. Herunder prioritering af vores arbejde, nye tiltag og eksterne besøg. Efter
selve punktet er det et løbende punkt hele dagen, hvor der kan ændres undervejs. Ved mødets
slutning besluttes endelig arbejdsplan.
Udkast til en arbejdsplan for 2016:
Februar

Møder
Positionere os på
’markedet’

Imellem møder
Luise: Oplæg
omkring opdatering
af hjemmeside à
hvad skal der som
minimum gøres.

Nyheder

Samarbejde
10/2 – KLF
budget

Jens: Oplæg à
Hvad har vi gang i
og med hvem?
Søsterorganisationer
etc.
Marts

Netværke med andre
organisationer

April

Inklusion,
Skolebestyrelsesvalg
Forældresamarbejde
à indsats, hvor?

Maj
Juni

Juli
August

Skolebestyrelserne
à Der skal sættes
fokus på at højne
deres arbejde.

Branding à
opdatering af
hjemmeside og
facebook.
Tosprogsområdet

Årsopgave,
generel info til
SKB.
Dialogmøderne
SoFlandsforening,
direktionsmøde
Pia Allerslev

Kurser

Brug penge inden
der spares: tilskud til
kurser etc.

September
Oktober
November
December

SoFlandsforening
Flere infomøder
til SKB

Gitte skriver den endelige ’plan’ ind i et excel-dokument, og har det med til næste møde.
4. Godkendelse af dagsorden ovenstående taget i betragtning. Det betyder også, at nedenstående
kan ændres
Dagsordenen blev godkendt.

5. Konstituering og besættelse af arbejdsgrupper. Herunder drøftes om
nogle arbejdsgrupper skal stoppes og evt. nye tilføjes. Se nuværende
liste nedenfor dagsordenen
Se endelige liste over poster og arbejdsgrupper nedenfor. Ændringer besluttet ved januarmødet er
markeret med fed eller gennemstreget.
I Ifølge forretningsorden skal følgende poster besættes:
• Næstformand: Luise
• FU (ForretningsUdvalget) (består som minimum af formand, næstformand, kasserer og formand for
blad/hjemmesideudvalget). FU deltager i kvartalsmøder med forvaltningsdirektionen: Jens, Luise,
Nils-Henrik, Anders deltager indtil videre
• Kasserer: Nils-Henrik
• Redaktør af blad/hjemmeside: Nils-Henrik, Ida
• Kursusudvalg: Linda, Nils-Henrik, Luise, Ida
Desuden har vi p.t. følgende arbejdsgrupper o.l.:
• Dialogmøder: Jens, Anders, Luise
• Følgegruppe sprog og integration: Jens, Gitte
o Herunder ”Inklusion”: Gitte, Jens
• Budgetudvalg vedr. kommunens budget: Nils-Henrik, Anders, Gunilla, Jens, Dida
• Fremtidens fritidstilbud: Jens, Anders, Gitte
• Repræsentant i Ungdomsskolens bestyrelse: Stefan.
• Sparringsgruppe forældresamarbejde: Luise, Jens, Anders, Dida - Anders streges fra denne del af
arbejdsgruppen. Hvad gik i stå dengang med Brug Folkeskolen?
o Herunder ”Overgange”: Luise, Anders, Jens
• Følgegruppe vedr. A.P. Møllerprojekt om forældresamarbejde: Jens
• Repræsentant ved Københavns Madhus: Anders
6. Københavns kommunes Budget 17 og de næste 4 år (efter 4 år: besparelse på ca 1 milliard på
BU-området på det årlige driftsbudget svarende til nedlæggelse af 6 skoler eller fyring af 8 lærere
pr skole). Dette er en konsekvens af regeringens krav om at kommunerne skal spare 1% pr år, at
serviceloftet ikke kompenseres tilstrækkeligt for demografi og af kommunens prioriteringsrum.
a Skole og Forældres hovedlinjer for budget 17. Hvad er acceptable/uacceptable besparelser for
os? Hvad kan vi evt. få ført tilbage dels fra regeringens 1% og dels fra kommunens
prioriteringsrum. Hvilke investeringer kan gøres, der medfører besparelser senere. Forvaltningen
har indkaldt os til en møderække, hvor jeg formoder at det vil være hovedemnet.
Bestyrelsen delte sig ind i små grupper og diskuterede ovenstående punkt.
Der var enighed om, at det er svært at pege på noget konkret, men at vi skal sætte fokus på
integration og inklusion; det er vigtigt, at der bliver skabt fællesskabe, hvor alle elever føler sig
inkluderede. Derudover tænker vi over nogle gode projekter/områder, hvor man kan føre nogle
penge over.
b

Samarbejde med KFO og KLF om budget 17-20 ud over budgetudvalg. Hvor aktivistiske skal vi
være? Forslag om fælles konference med KLF
Bestyrelsen ønsker at samarbejde med KFO, her sidder Jens og Luise i udvalg. Derudover vil vi
også gerne være med på debatmødet med KLF d. 10. februar. Vi får en journalist til at deltage,
og som vil lave en artikel til fælles brug. Jens tager kontakt. Alternativt kan Luise købes ind.
Luise hører Mette Jeppesen om hun vil tegne fra mødet.

c

Ny budgetmodel kommer op i foråret. Første arbejdsoplæg er lavet. Det giver omfordeling
mellem skolerne, så forskellen i bevilling pr elev bliver mindre på skolerne. Især skoler med stor
tosprogsprocent vil blive ramt.

Det skal matche udfordringerne – når vi får den konkrete model, må vi se, hvordan det ser ud.
7. Kurser i 2016
a Webinar med Adam Valeur om lektiehjælp
Vi afventer svar fra Adam. Vi ser, hvornår han kan.
b Skal vi have forårskursus?
Dato for forårskursus: Mandag d. 4/4 kl. 17-20. Afvikles gerne relativt centralt – et kursuscenterish? Ca. 20-30 deltagere. Evt. et sparrings-eftermiddagsmøde om et konkret emne, evt. Faglig
fordybelse? Jf. den gode erfaring fra Christianshavn Skole.
c Efterårskursus. Dato og tema
Dato for efterårskursus: d. 28-29. oktober 2016. Ida skriver til Birgit og orienterer om datoen.
Kursusudvalget finder et forslag til et sted. Tema: ”Forældresamarbejde” – kontaktforældre,
forældremøder, etc. Ida kontakter Noemi Katznelson.
8. Tosprogsområdet. Herunder mentorordning.
Området er gået lidt i stå – vi vil gerne have en status, særligt Københavnermodel 2.
Vi vil også gerne have en opfølgning på resultaterne: fik eleverne en sprogforbedring? Og hvad med
dem, som ikke fulgte modellen? Har det hjulpet? Dette er centralt, idet der bruges mange penge på det.
Hvordan fungerer det med integrationsvejlederne på områderne?
Det er ok at afvente de nationale tests, der formentlig kommer til foråret.
Vi tager den op med direktionen i næste uge (Punktet er dog ikke på dagsordenen) – for at få sat noget i
gang. Til aprilmødet tager vi den op igen.
9. Kommunen er startet op på arbejde med ny/revideret inklusionspolitik. Hvad er vores input til
dette?
Lærerne på banen i forhold til inklusion à inklusion skal ikke kun være for de udfordrede elever, men
også for de fagligt dygtige.
Der skal komme noget information udadtil à fx inklusionspædagogen inviteres til skolebestyrelsesmøde.
Tage det op uden for budgettet.
10. Forældresamarbejde og Skole/hjem-samarbejde
Dette punkt er tidligere blevet diskuteret.
11. Afrapportering fra grupper
Grupperne fremlagde deres resultater. Kan læses under punkt 8 og 9.
12. Pris for godt forældresamarbejde
Jens arbejder videre på dette punkt, og laver et oplæg til februar-mødet.
13. Skolebestyrelsesvalg 16. Ca. 20 skoler anvender forskudt valg og halvdelen af de forældrevalgte
er således på valg
Hvad kan vi gøre for at få nogle gode, aktive skolebestyrelsesmedlemmer?
Forslag:
• Der skal meldes ud til kontaktforældrene à en guide til, hvordan skolebestyrelsen henvender sig
til kontaktforældrene
• Forældreintra à hvordan bliver det præsenteret rigtig
• Nyhedsbrev, der omhandler emnet
• Plakater og foldere, som skolerne kan trykke og hænge op (færdigt materiale). Slogans til
plakaten diskuteres på næste møde.
• Forslag til indlæg på forældremøder (Hvad kan man sige til den anledning?)
• ”Københavner-valgmøde” som webinar.
• Oplægsholdere
• Information og fokus på de sociale medier
• Links på hjemmeside til youtubefilm i forbindelse med sidste valg.
• Hjemmeside-side omkring valget

Ida kontakter Morten fra Landsforeningen og hører, hvilket materiale de har omkring
skolebestyrelsesvalget. Har de ikke noget, tager Ida kontakt til Anders, og han kontakter Stig.
14. Blad og nyhedsbrev: Antal numre og grovskitse af indhold hen over året
Forslag:
• Elevråd
• Nyhedsbrev én gang om måneden – gå årshjulet igennem à en ’husker’ for skolebestyrelserne.
Dog kvalitet frem for kvantitet
• Spørgeskemaundersøgelse à status
• Faglig fordybelse à Gode erfaringer fra Christianshavns Skole
• Fokus på kurser
• Budget 2017
• Præsentation af bestyrelsen à ca. 10 linjer + billeder (Ida tager kontakt til Emil Amundsen og
hører, om han vil tage billeder)
• Nyt fra skolerne à ”pral med din skoles succes – sidst på året trækker vi en vinder” – der vil
selvfølgelig være en præmie til vinderen.
• Interview med Tobias Stax à Ny direktør; hvad er dine visioner. Hvad har du udrettet de første
100 dage?
• Profil-artikel af de menige medlemmer à Hvorfor er du skolebestyrelsesmedlem? Hvad går godt
på din skole? Hvis du skal give andre skolebestyrelsesmedlemmer et godt råd?
Ida laver en plan for årsoversigt for artikler, og fremlægger den på næste møde.
15. Selvrefleksion. Endelig forventningsafstemning og beslutning om årets arbejdskalender.
16. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
17. Punkter til næste møde: Skole og Forældre Københavns budget 16. Kommunens budget 17-10.
Andet?
18. Eventuelt.
Tour de Folkeskole: Vi skal ud og besøge forskellige folkeskoler, så vi ser dem og de ser os. (Aftales
nærmere på marts-møde)

