REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
25. oktober 2016
1. Formalia
a. Valg af ordstyrer og processtyrer
Jens blev valgt til processtyrer og Gitte til ordstyrer
b. Godkendelse af dagsorden for dette møde og af referatet fra
bestyrelsesmøde d. 17.08.16 samt 15.09.16
Dagsordenen blev godkendt. Referatet fra 15.09.16 blev godkendt.
Referatet fra 17.08.16 blev atter udsat. Nils-Henrik renskriver til næste gang.
2. Aktuel skolepolitik – ingen emner denne gang, med mindre nogle fra bestyrelsen har
noget
Der var ikke noget fra bestyrelsen
3. Projektet ’Skole for mig’. Samarbejde mellem skolelederforeningen og Danske
Patienter om at gøre skolen nemmere for børn med kronisk langvarig sygdom
Vi mener, at emnet er rigtig relevant og særligt også for os som forældreforening. Dog
mener vi, at det burde gøres på landsplan, da vi kun beskæftiger os med et afgrænset
område.
Vi bør høre Landsforeningen ad, om de har fået en henvendelse, og hvad deres holdning til
emnet er.
Vi kan spørge Danske Patienter, hvordan det fungerer i København.
Som forening vil vi kunne lægge navn til; skrive om det i vores blad; linke til materiale på
hjemmesiden.
Gitte skriver et udkast til en besked til Landsforeningen.
4. Eksempel-princip om praktik i udskolingen til inspiration for skolebestyrelserne
Anders har lavet et forslag til et princip for elevers praktikophold i udskolingen.
Vi lægger det på hjemmesiden, og henviser til dette via Jannie Ahles artikel.
Vi tager det også med i næste nyhedsbrev.
5. Inklusion – status på planlægningen af fællesrådsmøde
Vi har ikke nået at få kontakt til Lars. Vi vil gerne snart afholde et fælles bestyrelsesmøde.
Jens rykker Lars for et oplæg til mødet.
6. Landsforeningens henvendelse om at indgå dialog om ændring af vores vedtægter.
Gennemgang af forslag
Bestyrelsen gennemgik ændringsforslagene, og gennemgår dem på næste
bestyrelsesmøde i november. Vi spørger Landsforeningen om forskellene på
formålsparagraffen for hhv. landsforeningen og lokalafdelingen. Anders tager kontakt til
Landsforeningen.
7. Generalforsamling. Rekruttering af nye medlemmer
Ida har gensendt sit udkast til en rekrutteringsmail til Jens. Jens tager kontakt til de
udvalgte medlemmer.

8. Status på efterårskursus
Vi har nået 35 tilmeldte. Vi anbefaler dem, der aldrig har modtaget grundkursus at deltage i
dette. Desuden skal vi bede deltagerne melde tilbage, hvilket spor de ønsker at deltage i.
Ida skriver rundt til deltagerne.
De på grundkursussporet får skolebestyrelseshåndbogen. Nils-Henrik henter håndbøgerne.
Ida klipper Jannies forslag til networking ud og sørger for kort fra Folkekirkens
Skoletjeneste.
9. Tilfredshedsmålinger blandt forældre. Brainstorm
Forvaltningen har lavet et redskab til tilfredsmålinger, som vi får tilsendt. Hvis ikke dette kan
bruges har Kommunernes Landsforening lavet noget.
Ida tager kontakt til Kommunernes Landsforening og hører vedrørende materiale til
tilfredshedsmålinger.
10. Eksterne arbejdsgrupper o.l. Herunder:
a. Kvartalsmøde med direktionen d. 25.10.16
Det er socialforvaltningen der står for fraværskonsulenterne, men kendsgerningen
er, at elevfraværet er for stort og voksende. Ved kampagner falder tallet, men så
stiger det igen. Vi skal til at lave endnu en kampagne bestående af dialog med
forældre, synliggøre problemet.
Der findes en SMS-ordning, som giver en god effekt.
Vi vil gerne lære af de gode resultater; fællesskabsfølelse, god dialog. Jens
gensender Mikalas mail, og så tager vi det op igen på et andet møde.
b. Ny modtagemodel. Møde d. 25.10.16
Politisk ønsker man at få området ændret; meget lemfældigt i øjeblikket.
Man vil lave en visitering af barnet, sådan at man kan finde ud af, hvad barnet kan
og hvor det er hensigtsmæssigt at barnet placeres. Desuden skal barnet ikke være
for længe i modtageklasserne. Vi får slidesene fra mødet udsendt på mail.
Tiltaget er ikke en spareøvelse.
c. Dialogmøde d. 08.11.16. Ordstyrere
Dagsordenen er blevet sendt ud. Jens, Anders og Nils-Henrik vil gerne være
ordstyrere.
11. Blad. Status. Nyhedsbrev.
Udsendelse af blad. Udmøntning af princip om elevers praktik i udskolingen (Anders
laver udkast)
Vi undersøger på kurset, hvem vi kunne tænke os at lave en profilartikel over.
Ida husker Jens på at sende oplæg fra ’Hvad skal vi med skolen’.
Når vi har fået Jannie Ahles artikel laver vi en bestyrelsesvinkel som linker til hjemmesiden.
Vi har evt. en artikel om Budget 2017.
Vi laver en præsentation af bestyrelsen. Ida samler det vi har.
Vi har ikke noget nyhedsbrev i denne omgang.
12. Faste punkter:
a. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne ind til næste møde
Gitte læser og sender mail til Ida om de fremtidige BUU-mødedatoer.
b. Siden sidst og meddelelser
i. FU
ii. Områderne
iii. Nyt fra landsforeningen

Der har været hovedbestyrelsesmøde, hvor ’Hvad skal vi med skolen’ har
været oppe og vende. Det er blevet foreslået udefra at tage en runde til.
Hovedbestyrelsen vedtog, at vi ikke ønsker at være med.
Der er lavet forslag til ændring af folkeskoleloven: der er lavet input til
høringssvar.
c. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox)
13. Arbejdsplan. Forberedelse af næste møde d. 16.11.16
Vi tager arbejdsplanen op igen næste gang.
Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.
14. Eventuelt

