Referat af heldagsmøde lørdag den 24.1.2015.
Tilstede: Jens, Luise, Gitte, Mette, Linda, Nils-Henrik og Anja

Dagsordenen:
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder og referent
b. Godkendelse af dagsorden og af referat fra mødet d. 11.12.14
2. Konstituering og nedsættelse af arbejdsgrupper gøres færdig
3. Høringssvar vedr. Fremtidens Fritidstilbud
4. Skole og Forældre Københavns eksterne kommunikation og brug af medier
5. Formulering og tydeliggørelse af SogF Københavns holdninger til en række skolepolitiske emner
6. Sekretariatsforhold
7. Årets dialogmøder
8. Årsplan. Herunder kurser. Eventuelle øvrige aktiviteter. Datoer
9. Blad og nyhedsbrev
10. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde
11. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne
c. Nyt fra Landsforeningen.
12. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
13. Eventuelt. Næste møde torsdag den 19.02.15.
Referat:
Ad 1.
a. Jens blev valgt til mødeleder, Anja til referent.
b. Dagsorden og referat fra mødet d. 11.12.14 blev godkendt.
Ad 2.
Anders blev valgt til næstformand.
FU: Jens, Anders, Nils-Henrik.
Kasserer: Nils-Henrik.
Blad/hjemmeside: Nils-Henrik.
Kursusudvalg: Linda, Nils-Henrik (Mette og Luise).
Følgegruppe sprog og integration: Jens, Gitte.
Budgetudvalg: Nils-Henrik, Anders, Gunilla, Jens.

Fremtidens fritidstilbud: Jens, Anders, Anja.
Repræsentant Ungdomsskolen: Stefan.
Sparringsgruppe forældresamarbejde: Luise, Anja, Jens (Anders).
Arbejdsopgaver:
Bullits til høringssvar vedr. fritidstilbud: Anja
Færdiggørelse af høringssvar vedr. fritidstilbud: Jens, Gitte.
Stillingsopslag vedr. sekretariat: Luise (Jens)
Ad 3.
Anja skriver udfra de temaer vi har drøftet, bullits til høringssvar og sender rundt.
Ad 4.
Aktuelt har vi ikke ressourcer til at gøre mere end vi gør. Vores kommende sekretær skal bruges til
dette. Vi vil dog forsøge at bruge facebook mere.
Luise laver oplæg til kommunikationsplan.
Ad 5.
Vi vil på vores hjemmeside oprette en fane med ”Det mener vi”.
Vi listede følgende temaer, der kunne få plads på sådan en fane:
Skolebestyrelsesarbejde
Skole/hjem samarbejde
Skolereform
Inklusion
Privatskole kontra folkeskole
Fritidstilbud
To sprogs problematik
Ledelses profil
Arbejdstidsaftale
Vi drøftede holdninger til de forskellige punkter og blev enige om, at skrive udkast til hjemmesiden
på følgende temaer:
Skole/hjem samarbejde - Mette
Skolereform - Linda
Inklusion - Luise
Privatskole kontra folkeskole - Jens
Fritidstilbud – Anja
De resterende temaer drøfter vi på de kommende ordinære møder.
Ad 6.
Jens og Nils-Henrik har holdt møde med landsforeningens formand Mette With Hagensen og
sekretær Morten Kruse. Der kunne ikke skabes enighed om en sekretær aftale. Der er dog fortsat
enighed om tæt samarbejde med henblik på samme politiske retning, b.la. ved at Mette deltager i
vores møder og kurser når hun kan, og at FU holder møde med Morten 2 gange årligt.
Jens har kontaktet en sekretær og en journalist, hvorfra vi afventer svar. Jens og Luise laver et
stillingsopslag til et studiejob, og Luise undersøger hvordan vi kan ligge det ud på universiteternes
hjemmesider.
Ad 7.

Sidste dialogmøde i nov. 2014, var godt bl.a. fordi der var så mange politikere, der var en politiker i
hver gruppe, hvilket var rigtig godt for dialogen.
Mulige emner til kommende dialogmøder kunne være: Inklusion og økonomi. FU har møde om
dette med direktionen d.5.2.15.
Ad 8.
Jens vil udsende forslag til møderække fra aug. 15.
En dags kursus: søndag 25.4.15
Efterårskursus: 30+31.10.15.
Generalforsamling: 31.10.15.
Ad 9.
Blad afventer at vi ansætter en person der kan skrive artikler.
Temaer til nyhedsbrev: kursusdatoer, fritidsstruktur, stillingsoplslag til sekretær.
Ad 10.
Der er en liste der skal revideres af den nye sekretær.
Ad 11.
a. Intet
b. Intet
c. Anders kommer referat til vores møder
Ad 12.
Jens opdaterer opgavelisten.
Ad 13.
Næste møde torsdag den 19.2.15 afholdes hos Brug Folkeskolen, Søllerødgade 33 kl. 18.30 med
sandwich.

Hilsen Anja

