Beretning for Skole og Forældre København for 2011-2012

Som forening varetager vi dels forældrenes interesser i forhold til politikere og forvaltning og dels
understøtter vi de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i deres arbejde.

Kommunens budget for Børne- og Ungeområdet for 2013
Sammen med KLF har vi i foråret afholdt møder med de forskellige partier 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.
Der er netop indgået budgetforlig med fornuftige elementer såsom renovering af flere skoler, flere børn
der kan få tilskud til EAT-mad og flere undervisningstimer i dansk engelsk og smafundsfag. Det ser ud til, at
vi i år har undgået et sparebudget på folkeskoleområdet.

Kurser for skolebestyrelsesmedlemmerne
Skole og Forældre, København afholdt sidste efterår et succesfuldt kursus for forældrevalgte
skolebestyrelsesmedlemmer. Der var mulighed for at høre om at Danmark er verdensmestre i læring om
demokrati, hvordan man aktiverer kontaktforældre og øvrige forældre, skolens økonomi samt workshoppe
om et antal relevante emner. Der var stor energi på kurserne, og der var meget gang i networkingen.
I foråret arrangerede vi en temadag om udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelserne. Desværre
måtte vi aflyse p.g.a. for få tilmeldinger.
I dette efterår afholder vi to kurser. Det ene er for nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer og det andet med
tema om inklusion. Der har været god søgning til kurserne.

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:







Følgegruppe vedr. familiekurser. Familiekurserne København(FKK) arbejder for at inkludere udsatte
børn ved at inddrage børnenes familie.
Arbejdsgruppen vedr. folkeskolen som førstevalg. Gruppen arbejder på at få flere forældre i
København til at vælge den lokale folkeskole. Følgegruppe vedr. integrationspakke
Følgegruppe for Børne- og Ungdomsforvaltningens initiativer under Integrationspakken
Styregruppe vedr. styrkelse af lærer pædagog samarbejde
Arbejdsgruppe om samarbejdskodeks og ledelsesværktøj
Arbejdsgruppe vedr. inklusion og forældreinddragelse

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.
Skole og Forældre har i det forløbne år taget initiativ til et Forum for Folkeskolens Parter i København. Her
mødes elever, lærere, skoleledere, forældre, forvaltning og politikere og drøfter på tværs. Det første emne
var læringslyst i udskolingen.
Vi arbejder desuden tæt med forvaltningen vedr. dialogmøderne mellem skolebestyrelser og politikerne i
Børne- og Ungdomsudvalget.

Landsforeningen Skole og Forældre
Fra København er Ivar Tønnesen, Anders Høgsbro Madsen og Per Henry Nilsson valgt i hovedbestyrelsen for
landsorganisationen. Ivar Tønnesen desuden i forretningsudvalget. Der er landsmøde d. 16-17/11, 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
Vi vil naturligvis fortsætte med at klæde skolebestyrelserne 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.
Vi kommer fortsat til at følge implementeringen af inklusionspakken og klæde skolebestyrelserne på, så vi
kan holde fast i, at der skal være tale om reel inklusion.

