Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København
Godkendt på møde i bestyrelsen d. 23. marts 2015
Torsdag den 19.02. 2015 kl. 18.30 - ca. 21.30
Søllerødgade 33

1. Formalia.
a. Valg af mødeleder og referent. Jens blev valgt. Tilstede: Linda, Mette, Anders, Jens,
Niels-Henrik og Gitte (referant).
b. Godkendelse af dagsorden og af referat fra mødet d. 24.01.15. Referatet blev
godkendt uden kommentarer.

2. Aktuel skolepolitik.
a. Fremtidens Fritidstilbud. Afventer de faste møder med BUF og KFO (mødet 19. februar
2015 blev aflyst) samt BUU behandling af indkomne høringssvar i marts måned.
3. Opfølgning på ”Det mener vi” fra sidste møde. Gennemgik oplæg om ’skoleforældresamarbejde’. Resten af oplæg fra listen (se referat fra mødet d. 25. januar 2015) skal
skrives til det kommende bestyrelsesmøde. Skal maks. fylde ½ side.
4. Kurser.
a. Kursusdag i foråret. Ligger op til Dialogmøde og bør flyttes. Indhold, sted. Kurset
flyttes til lørdag d. 9. maj 2015, Lundehusskolen kl. 10-16. Anja kontakter adjunkt Helle
Rabøl Hansen for 2 timers indlæg om mobning. Resten af kurset benyttes til
erfaringsudveksling om implementering af folkeskolereform.
Jens udsender teaser/nyhed omkurset snarest. Niels-Henrik udarbejder indbydelse, der
skal sendes ud inden påske.
b. Efterårskursus. Indhold, sted. Kurset afholdes d. 30.-31. oktober 2015. Niels-Henrik
finder egnet hotel i Købehavn. Kursusudvalget arbejder videre med temaer. Emner
diskuteret: Implementering og evaluering af FSR, skolens økonomi inklusiv overblik over
udmeldinger fra forvaltningen, ’tilsyn’ – hvad betyder det og hvilke sanktionsmuligheder
har skolebestyrelsen.
Bestyrelsen sender et kort spørgeskema om implementeringen af FSR ud til
kursusdeltagerne inden kurset.
5. Sekretariatsbistand
a. Oplæg til stillingsopslag fra Luise. Videre forløb. Luise sender stillingsopslaget rundt
til skriftlig kommentering snarest muligt, så opslaget kan offentliggøres.
Bestyrelsen besluttede at tilbyde den kommende sekretær kontorfællesskab med Brug
Folkeskolen. Bestyrelsen bliver arbejdsgivere for sekretæren.
b. Tilbud på bogføring ved Nils-Henrik. Bestyrelsen besluttede at benytte firmaet
Kompas. Niels-Henrik kontakter og får inkluderet opgaverne: honorar for kurser, lønudgift
(sekretær), opkrævning af gebyr fra medlemsskolerne. Aftales møde med Jens.
c. Ny hjemmeside. Se oplæg fra Stig sendt pr mail og lagt i Dropbox. Bestyrelsen
godkendte forslaget fra Stig. Gitte og Luise aftaler møde med Stig om, hvilken opsætning
vi ønsker. Der skal fremover sættes billeder af bestyrelsesmedlemmerne på
hjemmesiden.
6. Økonomi
a. Godkendelse af regnskab for 2014. Godkendelsen af regnskab for 2014 udsættes til det
kommende bestyrelsesmøde, da der var uafklarede spørgsmål til revisor.
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b. Revisor ved Anders og Nils-Henrik. Foreningens revisor er ikke mere ansat i det
revisionsfirma, som generalforsamlingen vedtog at benytte for 2015. Foreningen benytter
fortsat revisionsfirmaet forudsat, det kan påtage sig opgaven.
7. Eksterne arbejdsgrupper. Herunder
a. Møde om dialogmøde d. 5.2. Afventer referat fra mødet. Bestyrelsen skriver til BUU
politikerne og opfordrer til, at flere af dem deltager i de kommende dialogmøder, hvis
møderne skal have den tiltænkte funktion.
b. Møde med direktionen. Sidste møde aflyst. Punkter til det kommende møde: Fremtidens
Fritidstilbud, national trivselsundersøgelse vs. københavnerbarometeret, overblik over
gældende aftaler på skoleområdet bl.a. økonomiske., nemmere adgang til besluttede
aftaler ikke kun som del af referat fra BUU-møderne.
c. Budgetmøder med KLF. Møderækken er kommet godt i gang. Møde med DF afholdt.
d. Møde med Vesterbro Lokaludvalg. Se tidligere maildialog. Desværre ikke muligt for
bestyrelsen at deltage.
e. Forældresamarbejdsprojektet. Afholdt møde med BUF.
8. Blad og nyhedsbrev. Bladet afventer ansættelse af sekretær. Nyhedsbrevet skal snart ud.
Indhold: dato for kurser i 2015 samt dialogmøder, stillingsannoncen.
9. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde. Mette læser
mødeindkaldelser frem til næste møde.
10. Siden sidst og meddelelser
a. FU. Ingen meddelelser.
b. Områderne. Ingen meddelelser.
c. Nyt fra Landsforeningen. Ingen meddelelser.
11. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox). Jens laver ny liste til næste
møde.
12. Eventuelt.
• Undersøgelse foretaget af Danske Skoleelever: ” Fra reform til virkelighed – elevernes
tilbagemeldinger fra 700 skolebesøg” Mette har udsendt undersøgelsen til bestyrelsen
efterfølgende.
• Profilskoler. Bestyrelsen tager emnet op på et af sine kommende møder.
• Næste møde den mandag d. 23.03.15. Fastlæggelse af sted for mødet. Mødet afholdes på
Lindas arbejde, Odensegade, Østerbro.
Med venlig hilsen
Gitte
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