Referat af bestyrelsesmøde i
Skole og Forældre København
Tilstede: Jens, Gitte, Linda, Nils-Henrik, Anders, Dida og Ida
Referent: Ida
1. Formalia
a. Valg af ordstyrer og processtyrer
Linda blev valgt som ordstyrer, og Jens som processtyrer
b. Godkendelse af dagsorden for dette møde og af referat fra
bestyrelsesmødet d. 14.03.16
Dagsorden og referatet blev godkendt
2. Aktuel skolepolitik
a. Budget 2017-20. Herunder demo d. 12.05.16
Der var mange mennesker på Rådhuspladsen, og vores tegning fik stor ros, men
der var rigtig dårlig mediedækning af den, desværre. Der er ny demonstration
d. 15. september ifølge Velværdsalliancens hjemmeside.
Hvordan det endelige resultat kommer til at se ud afhænger af, hvad man ender
op med i forhandlingerne mellem KL og regeringen, og det er her, vi skal være
klar.
3. Inklusion. Hvordan arbejder vi med dette område resten af året?
Der er ikke kommet noget referat, men KLF tilbød at skrive noget om det. Vi vil gerne
have noget, så vi har noget til juni-bestyrelsesmødet. Jens tager kontakt til Lars.
Vi tager punktet op igen til næste møde, hvor vi tager udgangspunkt i det KLF laver, og
så kommer vi med input til oplægget:
• Gennemskuelighed
• Tilsyn
Derudover læser alle oplægget fra Københavns Kommune Temadrøftelse: Inkluderende
læringsmiljøer igennem til næste møde.
4. Høringer
a. Høring vedr. KKFO/Fritidshjem. Høringsfrist 27.05.16. Bemærk, at det
umiddelbart ser ud som om høringen kun angår Kalvebod Fælled Skole,
men i virkeligheden er en generel beslutning.
Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved hhv. KKFO og fritidshjem. Vi
synes ikke, man på forhånd skal tage en præference, da der kan være fordele og
ulemper ved det hele. Vi går dog ikke ind i den lokale sag.
b. Fritidstilbuddet på Europaskolen. Høringsfrist 24.06.16
Samme som ovenstående.
c. Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18. Høringsfrist 24.06.16
Denne høring svarer vi ikke på.

5. Idræts-faciliteter efter idræt er blevet et prøvefag ref. henvendelse fra Martin fra
Amager Fælled Skole
Det er et stort problem, at skolerne ikke har idrætsfaciliteter, når faget nu er blevet et
prøvefag. De skoler, der har mangelfulde idrætsfaciliteter, må presse på, da
kommunens prioriteringsliste er anderledes.
Vi vil tage det op over for direktionen ved næste møde, så det kommer ind i den
samlede prioritering. Jens svarer Martin.
6. Ungdomsskolen.
Mere fokus på fagligheden på 10. klasses tilbuddet på ungdomsskolen. Vi vil gerne
have bedre kontakt. Vi vil bede dem om at tage 10. klasses tilbuddet op til næste møde,
og så vil vi gerne deltage i dette. Linda og Jens deltager.
Samtidig er vi også bekymrede over, at der ikke er en egentlig skolebestyrelse. Dette vil
vi også gerne drøfte med dem.
7. Ny budgetmodel for skolerne (omfordeling)
Pengene skal fordeles mellem skolerne; grundbevilling på 2.000.000 pr. skole.
Derudover vil der være en omfordeling på 188 mio. kr, hvor 88 mio. er en bevilling til
etniske kriterier og de 100 mio er en bevilling til sociale kriterier.
Der er også udarbejdet en procesplan. Der vil være en temadrøftelse i BUU i starten af
juni, og så vil den tages op til august, hvorefter der kommer en 6 ugers høring.
Det vil træde i kraft i skoleåret 17/18.
8. Kurser
a. Forårskursus torsdag d. 19.05.16 16-20.30
Der var ikke det store fremmøde, men vi valgte at afholde kurset alligevel. Vi
havde besøg af Trine Ankerstjerne fra UCC og Mick Dalum, som er ansat i en
SFO v. Skolen ved Søerne. Det var et rigtigt spændende møde, og de få
deltagende var også begejstrede.
b. Efterårskursus
Vi har booket Scandic i Sydhavnen med kontrakt på 60 deltagere. Kontrakten
ligger i Dropbox under ’kurser’. Udvalget vil holde flere planlægningsmøder og
holde bestyrelsen opdateret undervejs. Vi skal være opmærksomme på, at der
har været skolebestyrelsesvalg på mange skoler; vi skal sørge for at lave noget,
som egner sig til nye skolebestyrelsesmedlemmer.
Der skal være mere tid til networking. Mht de der skal uddannes; vi kopierer
programmet fra 2014 (Michael fra SOF kan bookes hurtigst muligt)
Fredag tænkes som værende fælles, og lørdag deles op.
Hvis der er brug for nogle fra kommunen, skal de bookes hurtigst muligt.
Udvalget holder møde snarest og booker.
Emnet for kurset: ”Det gode forældresamarbejde”
9. Eksterne arbejdsgrupper o.l. herunder:
a. Følgegruppen ’Alle med’. Herunder om vi skal bruge penge på kurser til
afholdelse på den enkelte skole eller materiale om bedre kommunikation
mellem skole og forældre

Vi ønsker at uddanne lærerne til et bedre samarbejde skole og forældre
imellem. Vi skal dog have KLF ind over.
Man kunne lave en tegnefilm om bedre kommunikation mellem skole og forældre
og hvordan det foregår i virkeligheden. Vi vil gerne uddanne lærerne gennem
vores materiale, og lærerne vil ikke se denne tegnefilm; så skal den i hvert fald
igennem deres egen organisation. Man kan også lave en lydfil med fiktive
eksempler.
På kurset kan vi få skolebestyrelserne med til at sparke det i gang. Kvaliteten
skal være god! Før vi taler med KLF skal vi have et færdigt oplæg, som de kan
tage stilling til. Vi sætter punktet på til næste møde, og så lægger vi hjernen i
blød over ideer til materiale. Jens laver et oplæg.
b. Fælles bestyrelsesmøde med KLF d. 02.05.16
Der blev bl.a. talt om inklusion og to-voksenordningen. Møderne er nyttige, for
det er en god måde hvorpå at få andre vinkler og holde forbindelsen ved lige.
c. Møde med direktionen. Tilbagemelding til bestyrelsen
Forældresamarbejde: I august er der et punkt, der hedder forældresamarbejde,
men det er mere målrettet børnehaver. Et nyt punkt vil dog komme på senere
hen, og dette vil vi gerne være med til at forberede til engang i efteråret.
d. Dialogmøde. Evaluering
Oplægget fra Agi Csonka finder vi ikke fyldestgørende; der manglede konkrete
bud på skolevinklen. Gruppedrøftelserne fungerede fint; spørgsmålene var
bedre end førhen.
Forbedringer: Hvad vil politikerne gerne diskutere? Kan det trække flere
politikere til?
e. Budgetmøde med politikerne.
Vi mangler socialistisk folkeparti og de konservative. Man vil prøve at få fat i
dem én gang til.
10. Blad og nyhedsbrev. Herunder artikler til blad
Ida ændrer kursus-artiklen og skriver kort om forårskurset.
Jens laver kort tekst om foreningen og signerer.
Konkurrence: Vind et kursus til din skolebestyrelse efter eget valg fra
Landsforeningens kursusudbydelser. Ida skriver oplæg og sender ud til bestyrelsen.
11. Faste punkter
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne ind til næste møde
Gitte læser referat
b. Siden sidst og meddelelser
i. FU
ii. Områderne
Der har været et fælles-område-bestyrelsesmøde, først med stort
fællesmøde om trivselsmålinger og herefter skolebestyrelsesmøder i
skolens lokaler.
iii. Nyt fra Landsforeningen
Der har lige været hovedbestyrelsesmøde, hvor der blev vedtaget
retningsgivende vedtægtsskabelon for lokalafdelingerne. Det vigtigste
blev gennemgået.

IT-politik: Imod ”bring your own device” – kommer på i juni.
Status på dannelsesmål?
c. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
12. Eventuelt og forberedelse af næste møde: Torsdag d. 16.06.16

