Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre
København
Tilstede: Anders, Jens, Nils-Henrik, Dida og Ida
Referent: Ida

1.

Formalia
a. Valg af mødeleder
Jens blev valgt som mødeleder.
b. Godkendelse af dagsorden for dette møde og referat fra
bestyrelsesseminariet d. 23.01.16
Dagsordenen og referatet blev godkendt.

2.

Aktuel skolepolitik
a. Budget 2017-20. Herunder debatmøde med KLF og Mettes tegninger fra
mødet samt møde med forvaltningen d. 03.02.16 samt næste møde d.
08.03.16
Der er aftalt møde med Julie fra KFO, men datoen er endnu ikke sat.
Desuden er der aftalt møder med de politiske partier undtagen Konservative
og SF.
Tegningerne: Anders tager kontakt til Mette omkring følgende:
• Ordet ’velfærd’ vil vi gerne have ændret til ’god skole’
• Tegningens farver er meget sorte – det vil vi gerne have ændret
• Ordet ’sparer’ er stavet ’sparrer’ – Er det meningen?
• Vores logo skal fremgå på tegningen
Vi kan måske få tegningerne trykt som en stor plakat, som vi kan bruge i
forbindelse med demonstrationen foran KL d. 09.03.16. Jens tager
kontakt til Lars for nærmere info omkring demonstrationen.
b. Konvertering af UU til 2-voksenordninger jf. beslutning på BUU-møde d.
24.02.16
Forslaget går på, at det er op til skolelederen à vi mener helt klart, at det
burde være en skolebestyrelsesbeslutning. Det fremgår af folkeskoleloven,
at skolebestyrelsen skal høres, men ikke at skolebestyrelsens holdning skal
følges. Det fremgår af styrelsesvedtægten at skolebestyrelserne kan lave
principper om det – udemærket at præcisere, men det ville
skolebestyrelserne også kunne, selv om det ikke stod i styrelsesvedtægten.
Vi venter på, at referatet offentliggøres.
Vores holdning til de lange skoledage:
Vi mener dagene er lange, men vi må også se det an.
Samtidig mener vi også, at det er en god ide med UU, hvis man bruger det
sådan som det er tænkt. Men hvis ikke det fungerer, så kan det være bedre
med en 2-voksenordning.
Idé til nyhedsbrevet: Skolebestyrelserne skal være opmærksomme på de
muligheder der er, og der skal være kommunikation med skolebestyrelser jf.

folkeskoleloven (og styrelsesvedtægterne). Dog afventer vi stadig referatet
fra mødet, så vi kender ikke til beslutningen endnu.
[Efterfølgende tilføjelse. Forslaget og referat af punktet kan nu ses her.
Forslaget blev vedtaget uændret – bemærk dog politikernes kommentarer.
Se evt. også bilagene til punktet her – det er punkt 6.]
3.

Årsplan 2016 for Skole og Forældre København
Ida laver forslag til datoer for bestyrelsesmøder for hele næste skoleår e16/f17.
Desuden opdaterer Ida årsplanen ud fra de punkter, der blev vendt på mødet:
• Tour de Folkeskole – marts
• Tosprogsområdet og Inklusion byttes om, så vi taler om Tosprogsområdet i
marts, og herefter skiftevis taler om inklusion og tosprogsområdet.
Vi tager den op igen på næste bestyrelsesmøde.

4.

Pris for bedste forældresamarbejde. Oplæg v. Jens
Vi venter med dette punkt til næste møde.

5.

Positionere os på ’markedet’ - Samarbejdspartnere, opdatering af
hjemmeside. Punktet gennemføres kun denne gang, hvis Luise når at
udsende oplæg før mødet.
Samarbejdspartnere: KLF (budget), KFO (budget17-20) Forvaltningen, politikerne,
Vi vil gerne optimere nogle af samarbejderne!
Ideer til samarbejdspartnere: SSP, Velfærdsalliancen(?) Har vi ressourcer til det?
Ang. hjemmesiden: Vi skal kun opdatere, når vi har noget, som folk vil læse.
Indholdet er vigtigst – kvalitet frem for kvantitet.
Vi skal bruge Facebook mere: Være bedre til at dele nyheder, skrive opslag etc.
Når der sendes mail ud til skolebestyrelserne, kan der linkes til Facebook-siden i
bunden af mailen.
På Facebook skal vi gøre opmærksomme på, at vi ikke ønsker anonyme profiler,
når de deltager i debatterne.
Vi tager punktet op igen, når Luise har lavet et oplæg.

6.

Forårskursus mandag d. 04.04.16 kl. 17.00-20.00
Ida, Linda og Nils-Henrik laver et udvalg. Mulige emner: Faglig Fordybelse etc.
Lokation: Rentemestervej 76(?)– Bibliotek? Nærmere info følger pr. mail snarest
muligt.

7.

Budget16 for Skole og Forældre København. Herunder hvordan vi kan
gøre vores midler nyttige for skolebestyrelserne.
• Vi kan lave en ’fond’, hvor skolebestyrelserne kan ansøge om penge til et
kursus – et af Landsforeningens kurser/tilbud. Så kan vi herefter gøre
opmærksomme på, at andre skoler også kan deltage i dette arrangement.

o Idé til nyhedsbrev: ”Man kan søge om penge til et kursus etc.” Ida
laver et oplæg og sender det efterfølgende ud til bestyrelsen.
• Sende Brug Folkeskolens hæfter ud til skolebestyrelserne og forældre.
• Nils-Henrik laver et dokument for Budget’16.
8.

9.

Eksterne arbejdsgrupper o.l. Herunder
a. Forslag fra KLF om fælles bestyrelsesmøde d. 21.4., 25.4 eller 28.4. KLFs
forslag til dagsorden:
• Københavns Kommunes økonomi og Budget 17. Herunder
evaluering af vort budgetdebatmøde og møder med politikerne i
BUU.
• Kommunens inklusionsindsats. På dagsordenen på BUU mødet
9. marts.
• Status på Folkeskolereformen i København
Datoerne som KLF har fremlagt passer ikke lige i vores kalendere, så
vi foreslår d. 2., 9., eller 11. maj i stedet. Jens kontakter Lars og hører
samtidig ad, om de har fået fat i slides fra debatmødet, så vi kan
lægge dem op på vores hjemmeside.
Punkterne til dagsordenen er gode.
b. Sparingsgruppe vedr. Fremtidens Fritidstilbud
c. Følgegruppe vedr. Sprog og Integration
d. Kvartalsmøde med BUFs direktion 26.01.16
e. Møde d. 26.01.16 om dialogmøde d. 25.04.16, hvor vi diskuterede emner,
som kunne være skolebestyrelsens kompetencer eller 2-sprogsindsats.
Blad og nyhedsbrev. Fra årsplan: Der skal udkomme blad i marts.
Nyhedsbrev:
• Hver gang – årshjul – hvad skal SKB være obs på næste måned?
o Kortere skoledage, konvertering af UU.
o Stemmer skolens regnskab for 2015 nogenlunde overens med det
budget som skolebestyrelsen vedtog for 2015?
o Vedtagelse af budget for 2015, hvis det ikke allerede er gjort.
o ”Ansøg SOFkbh om penge til et kursus for din skolebestyrelse”
o Timefordelingsplan for næste skoleår.
• Nationale tests – SKB har ret til at se resultaterne af disse.
• Budgetnedskæringer – markering! ’SogFKBH mener..”
o Pres på, hvor man kan. Demonstration foran KL d. 09.03.16
• Nyt fra skolerne à ’pral med din succes’
• Dato og emne for forårskursus
Deadline for nyhedsbrev: d. 4. Marts. Blad sendes ud i løbet af uge 10
Vi sløjfer bladet i marts.
Ida kontakter Sara fra Forvaltningen, og hører omkring artiklen om læremidler til
maj-udgave. Deadline 1. april.

10.

Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde.
Dida læser.

11.

Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne
c. Nyt for Landsforeningen

12.

Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i DropBox)

13.

Eventuelt og forberedelse af næste møde: mandag d. 14.03.16

