Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Torsdag den 11. 12 2014 kl. 19.00 - ca. 21.30
Kvægtorvsgade 1
Dagsorden:
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder: Jens
b. Deltagere: Nils-Henrik, Jens, Linda, Gitte, Luise, Anja
c. Afbud: Anders, Mette, Karen
d. Ikke til stede: Michele
e. Dagsorden og referat fra mødet d. 17.11.14 godkendt
2. Aktuel skolepolitik.
a. Fremtidens fritidstilbud = Sammenlægning af fritidshjem og klubber. Behandles sammen
med pkt. 4.a. Se dagsordenspunkt i BUU ved at klikke her
Input til kommende høringssvar: Mange fordele ved KKFO’er i forhold til budget og
organisering. Nærhed vigtigt også for klubberne. Kan være lokale variationer i, hvad der er
den bedste løsning. Risiko for at forskellighed forsvinder, hvis alt bliver samlet på skolen.
Kan også blive et problem, at forældrene ikke får noget at vælge imellem. Hvordan kan
man sikre at børnene får mulighed for fri leg, nu hvor skoledagen er blevet længere. Vigtigt
at bygningerne understøtter pædagogikken, eksempelvis bevægelse og mulighed for
mindre grupper.
Måske god ide at udsætte planerne indtil man ser, om børnene faktisk forsvinder fra
fritidsordningerne på grund af den længere skoledag. Det, der mangler, er at få barnet i
centrum for ændringer – udvikling af faglige, sociale og praktiske mål.
Den nuværende struktur har en social skæv fordeling.
Dårlig proces, fordi fysiske rammer kommer før diskussion af det gode børneliv.
3. Sekretariatsbistand 2015
Bestyrelsen arbejder videre.
4. Eksterne arbejdsgrupper
a. Fremtidens fritidstilbud. Behandles sammen med pkt. 2.a. Møde i følgegruppen med
Forvaltningen d. 9.12.14 v. Anders og Jens. Camilla fra forvaltningen præsenterede det
beslutningsforslag, der blev behandlet i BUU-udvalget 10.12.14: 1 fritidshjem til hver skole
– flere klubber og mindst 120 børn til hver KKFO/fritidshjem.
Forslaget vedrører de fysiske rammer, mens personalemæssig organisering bliver
behandlet senere. Baggrunden er, at forvaltningen frygter, at forældrene tager børnene ud
af fritidsordningerne pga. folkeskolereformens længere skoledag og frygter personaleflugt
pga. uattraktive stillinger.
Dertil kommer muligheden for at lave alle fritidshjem om til KKFO’er.
14.01.15 er der forvaltningsmøde med ansatte m.v. KFO ønsker møde med SOF KBH i
januar. Nyt møde i arbejdsgruppen den 6. januar kl. 16.30.
b. Sparringsgruppe om Skole/hjem-samarbejde med forvaltningen d. 24.11. v. Luise, Gitte og
Jens. Handlede om kommunens elektroniske system til elevplaner. Det er kritisk om

systemet bliver så godt, at det bliver brugt. Vigtigt at det bliver et dialogværktøj for forældre,
elever og lærere. Mødet indeholdt en brainstorm på strategier for skole hjem samarbejde.
Forvaltningen har leveret en opsummering fra mødet på mail til bestyrelsen.
Der bliver indkaldt til nyt møde i 2015, der blandt andet vil handle om skolebestyrelsens
muligheder for at arbejde med kvalitetsrapporten.
c. Københavns Kommunes sundhedspolitik v. Karen. Udsættes til næste møde.
d. Fælles bestyrelsesmøde med KLF. Doodle er sendt ud. Møde afholdes hos Anja.
e. Styregruppen for Sprog og Integration. Møde d. 15.12.14 kl. 12:00. Jens deltager. Antal
sprogelever og tidlig indsats på dagsordenen. Bilag fra mødet hos Jens. Gunilla deltager
måske
f. Kvartalsmøde med direktionen i forvaltningen d. 15.12.14
Giv gerne input til dagsorden. Jens, Anders og Nils-Henrik deltager. Karen måske.
Sygefravær blandt lærerne er på dagsordenen. Meget stor forskellighed i sygefraværet fra
skole til skole. Ledelsen også er vigtig for kulturen på skolen og dermed sygefraværet.
Mulig konflikt vedr. lejrskoler.
5. Blad og nyhedsbrev
a. Indhold af januar nummeret af bladet. Se oplæg udsendt pr mail af Karen (ligger i Dropbox
for dette møde). Hvem skriver hvad og ideer:
Luise: Artikel om status for reformen på Øster Farimagsgade Skole
Jens sørger for at Anders sender materiale til Iris vedr. Bella Sky
Artikel om god kommunikation til forældre.
Projektansøgning sammen med KFO og Brug Folkeskolen til at lave kurser i skole hjem
samarbejde.
Fremtidens fritidstilbud.
Lærerrollen ændret.
Vejledning til ungdomsuddannelse.
Skolebestyrelsesrådgivning.
Karen opdaterer oplægget på baggrund af input fra bestyrelsen
b. Nyhedsbrev. December
God jul-nyhedsbrev, vær opmærksom på høring vedr. fremtidens fritidstilbud.
Jens laver udkast.
6. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde. Se liste udsendt pr mail
af Sanne og lagt i Dropbox: ”SkoleForaeldreKbh2012\2014\Læsning af BUU-referater”
Anja har læst – intet alarmerende - ud over Fremtidens Fritidstilbud som er på dagsordenen
allerede.
Den, der læser, udsender linket til dagsorden til bestyrelsen.
Bør skrive klage til forvaltningen over, at man ikke kan tilmelde sig nyhedsbrevet. Jens tager det
med på næste møde med direktionen
Jens læser til næste gang – 14. januar 2015
7. Siden sidst og meddelelser
a. Henvendelse fra medlem – Pauline Henry, skolebestyrelsesformand, Guldberg Skole har
henvendt sig vedr. hvordan bestyrelsen bliver klædt på til at tage diskussionerne med
politikerne. Jens sender svar.
b. FU
c. Områderne – god ide at rykke områdecheferne for møder med skolebestyrelsen.
d. Nyt fra Landsforeningen

8. Eventuelt.
Ny hjemmeside skal redigeres/sættes op i løbet af 1. halvår 2015
Næste møde:
Heldagsseminar lørdag d. 24.01.15 kl 10:00 med efterfølgende spisning.
Input til dagsorden:
Få formuleret holdninger til væsentligste emner.
Dagsorden til møde om dialogmøde.
Referat: SP

