Beretning for Skole og Forældre København for 2010-2011

Som forening varetager vi dels forældrenes interesser i forhold til politikere og forvaltning og dels
understøtter vi forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i deres arbejde.
Dette år har været det første arbejdsår for de nyvalgte skolebestyrelser. Det har også givet nyt blod til Skole
og Forældre Københavns bestyrelse, idet der heldigvis er mange kompetente skolebestyrelsesmedlemmer,
som også har valgt at yde et stykke arbejde i bestyrelsen. De er allerede i fuld gang og udfører et
kvalificeret stykke arbejde for foreningen.
Desværre har vi måttet sige farvel til Thomas Damkjær Petersen, som har valgt at stoppe efter at han i
næsten 25 år har ydet en helt ekstraordinær indsats for foreningen. Dels i København og dels i mange år
som formand for landsforeningen.
Med hans store erfaring har han bidraget meget til arbejdet og inspireret os andre.

Kommunens budget for Børne- og Ungeområdet for 2012
Sammen med KLF har vi i foråret afholdt møder med partierne i Borgerrepræsentationen hver for sig for at
diskutere næste års budget. Det er givtigt at diskutere direkte med politikerne, og vi benytter også
lejligheden til at diskutere øvrige emner. Vi har desuden været i dialog med politikerne på diverse formelle
og uformelle møder.
Budgetforhandlingerne mellem de politiske partier for 2012 afsluttes i disse uger. Som det ser ud nu, ser
det ud til at BU-området ikke vil blive udsat for store besparelser i år.

Amager Storskole
BUU-udvalget besluttede en ændring af skolestrukturen på Amager. Modellen endte med tre fødeskoler og
én overbygningsskole.
Vi har ikke været tilfreds med processen, idet den ikke har bygget på et sagligt grundlag. Der er ikke
fremlagt et pædagogisk grundlag for, hvorfor det skule være bedre at centralisere udskolingen og er
nervøse for at det kan resultere i reel genindførelse af realskolen ad bagvejen.
De lokale skolebestyrelser og forældre har også været utilfredse med processen, men nu er det vigtigt at se
fremad og sørge for at det bliver gode skoler og gøre det muligt at evaluere om det er en god idé, så man
ikke bare bevidstløst gør noget lignende i andre dele af byen.
Vi afholdt i januar en mini-konference for at belyse emnet overbygningsskoler, men der kom ikke meget nyt
frem på området - ud over at det sker i praksis over hele landet og at der ikke findes noget særlig forskning
på området.
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Inklusion
Et af de store skolepolitiske emner for tiden er øget inklusion. Der er
vedtaget en reformpakke, som er i høring i øjeblikket.
Inden forslaget var færdigt, havde vi Børne- og Ungdomsborgmester Anne Vang med til et
bestyrelsesmøde, hvor vi diskuterede og gav vores input. Den øgede inklusion vil have store virkninger på
de enkelte skoler, så det er vigtigt at skolebestyrelserne er godt klædt på til at lægge principper for
området.
For Skole og Forældre er det vigtigt, at der er tale om reel inklusion og ikke bare opbevaring, og at der er
tilstrækkelige ressourcer til at foretage denne inklusion.

Nedlæggelse af Fællesrådet
BUU-udvalget har besluttet at nedlægge Fællesrådet, hvilket officielt skete i foråret 2011, men i praksis
langt tidligere. Paradoksalt nok var alle medlemmer af Fællesrådet for Folkeskolen i København enige om,
at det fungerede glimrende med nogle gode, fremadrettede temadebatter, hvor næsten alle aktører
omkring folkeskolen - som det eneste sted - var repræsenteret samtidig. Sådan et forum mangler nu!
Som en følge var det nødvendigt at ændre Skole og Forældre Københavns vedtægter, da det nu ikke
længere er muligt at Fællesrådets medlemmer er fødte medlemmer. Det skete på en ekstraordinær
generalforsamling i foråret.
Som erstatning afholdes der nu to årlige ”dialogmøder” mellem BUU og skolebestyrelsesmedlemmerne,
som kommunene er forpligtiget til ifølge Folkeskoleloven. Foreløbig har der været holdt eet møde, som dog
ikke var præget af stor dialog, idet det var for meget tale fra borgmester og øvrige politikere og for lidt tid
til egentlig dialog. Vi er i dialog med forvaltningen om at forbedre de kommende møder.

Kurser for skolebestyrelsesmedlemmerne
Skole og Forældre København afholdt sidste efterår tre succesfulde kurser for de nyvalgte forældrevalgte
skolebestyrelsesmedlemmer. Over 150 deltog og ifølge evalueringen var de meget tilfredse.
Der var mulighed for at lære om skolebestyrelsens kompetencer, høre nyt fra forvaltningsdirektionen og
workshoppe om et antal relevante emner. Der var stor energi på kurserne. Det var tydeligt, at de nye
skolebestyrelsesmedlemmer var engagerede og ivrige efter at komme i gang.
Dette efterårs kurser har endnu ikke været afholdt, men de foreløbige tilmeldinger tyder på et langt mindre
deltagerantal, hvilket er beklageligt, da det er vigtigt, at skolebestyrelsesmedlemmerne deltager i disse
kurser. Naturligvis for at lære om relevante emner og få inspiration, men ikke mindst for at netværke med
øvrige skolebestyrelsesmedlemmer i København, så man ikke kun er isoleret i sin egen skolebestyrelse.

Relationer til forvaltningen
Vi holder uformelle møder med direktionen ca. 4 gange om året, hvor vi drøfter de aktuelle emner. Vi synes
vi bliver taget alvorligt og at forvaltningen er glade for de input vi giver fra ”den virkelige verden”. Skole og
Forældre København har desuden deltaget i en række arbejdsgrupper o.l. siden sidste generalforsamling:


Arbejdsgruppe for styrkelse af fagligheden i Folkeskolen i København. Arbejdsgruppen bestod
af forvaltning, skoleledere, KLF og os. Det var en intensiv proces, men et spændende arbejde,
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som resulterede i en rapport og en konference med input til
politikerne til budgetforhandlingerne
Følgegruppe for specialreformen. Det har mere været af navn end af gavn, idet den har ligget
stille, da specialreformen er død og overtaget af inklusionspakken
Frivillighedspolitik
Helhedsskoler
Følgegruppe for Familekurserne
Arbejdsgruppe vedr. værdiregelsæt
Evaluering af Københavnerbarometeret

De interne medier
I den Københavnske lokalafdeling anvender vi primært hjemmesiden og bladet Orientering, sidstnævnte er
dog ikke udkommet så ofte som ønsket på grund af travlhed og foreningens brug af nyhedsmails.

Samarbejdet med andre organisationer
Skole og Forældre København har et tæt samarbejde med KLF (Københavns Lærer Forening) som vi har
mange fælles interesser med. På de områder, hvor vi har sammenfaldende synspunkter, prøver vi at
optræde i fælles front. Vi holder jævnlig fælles bestyrelsesmøder og samarbejder meget i forbindelse med
kommunens budgetproces.
Brug Folkeskolen udfører et vigtigt arbejde. Mette Kirk fra Brug Folkeskolen sidder i Skole og Forældre
Københavns bestyrelse, så vi kan være godt orienteret om hinandens arbejde.
Vi sidder desuden i bestyrelsen for Ungdomsskolen

Landsforeningen Skole og Forældre
Fra København er Ivar Tønnesen og Per Henry Nilsson valgt i hovedbestyrelsen for landsorganisationen. Ivar
Tønnesen desuden i forretningsudvalget. Der er landsmøde d. 18-19/11, hvor repræsentant(er) fra alle
skolebestyrelser opfordres til at deltage. Også her kan man netværke og få inspiration til
skolebestyrelsesarbejdet, ligesom man kan få indflydelse på foreningens arbejde og politik.

Næste år
Overgang til ungdomsuddannelserne
Her i efteråret vil BUU behandle den næste store ”pakke”, nemlig overgangen fra folkeskole til
ungdomsuddannelserne. Borgmester Anne Vang kommer til vores bestyrelsesmøde i oktober for at
diskutere emnet nærmere.
Inklusion
Efter høringen skal reformen implementeres. Det er vigtigt, at vi klæder skolebestyrelserne ordentlig på til
arbejdet. Første lejlighed bliver efterårskurset. Vi kommer til at følge implementeringen tæt for at holde
fast på, at der skal være tale om reel inklusion.
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Helhedsskoler
Til januar forventes BUU at skulle beslutte om man vi lave et forsøg med
helhedsskoler 3-5 steder i byen, hvor udgangspunkter er at få erfaringer med om det er en god idé på
”normalskoler” og ikke for at løse sociale problemer, som er udgangspunkter for de tre eksisterende
heldagsskoler. Skole og Forældre København kommer til at deltage i en arbejdsgruppe i forvaltningen.
Skolebestyrelsesvalg 2012
Som noget nyt blev det efter pres fra Skole og Forældre muligt at afholde forskudt valg, så halvdelen af
skolebestyrelsen er på valg hvert andet år, men valgperioden stadig er 4 år. I 2012 er det første gang, at der
er denne mulighed. Ca. 15 skoler i København har p.t. valgt at indføre forskudte valg. Det er en beslutning
den enkelte skolebestyrelse kan træffe. Skole og Forældre København sidder i en arbejdsgruppe med
forvaltningen med henblik på at udarbejde retningslinjer for valget.
Andet
Vi vil naturligvis fortsætte med at klæde de nye skolebestyrelser godt på til at udføre deres hverv og sætte
forældre på dagsordenen overfor politikere og forvaltning.
Kommunens budget skal følges tæt til døren også næste år.
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