Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 23.03 2015 kl. 18.30 - ca. 21.30
Odensegade 6, glasdøren på hjørnet (Lindas arbejdsplads)
1. Formalia.
a. Valg af mødeleder.
Mødeleder: Jens. Referent: Jens.
b. Godkendelse af dagsorden og af referat fra mødet d. 19.02.15.
Dagsorden og referat blev godkendt.

2. Aktuel skolepolitik.
a. Fremtidens Fritidstilbud. Herunder: Anders ønsker at diskutere vores holdning til
1:1-princippet
Vi forholder os ikke til de enkelte skolers forslag. Stadig uklarheder på klubområdets
organisering. Vi fastholder at det har været en rodet proces og en omvendt procedure.
Tidsplanen er meget kneben. Hvordan evalueres processen? Kommentarer til
implementeringsproces: Hvordan passer man på personale og hvordan sikres børnenes
tryghed og de pædagogiske visioner? Der bør holdes pause indtil de pædagogiske visioner
er på plads. Når vi skriver det nye høringssvar, tager vi udgangspunkt i det gamle
høringssvar. Bestyrelsen nåede ikke til enighed vedr. 1:1-princip. Gitte udarbejder udkast
til høringssvar til næste møde.
3. Høringer: Ny skole på Artellerivej. Høringsfrist d. 17.04.15. Udsendt tidligere og i Dropbox
Fint med ny skole, når der er behov. Husk at indtænke den nye skolereform. Vi bryder os
ikke om skoler på flere matrikler. Oplæg til høringssvar klar d.10.4: Nils-Henrik.
4. Opfølgning på ”Det mener vi” fra sidste møder. Følgende laver oplæg før mødet:
a. Skole/hjem samarbejde – Mette (oplægget ligger allerede i Dropbox).
Der skal tilføjes noget om finansiering af projektet sammen med Brug Folkeskolen og KFO.
Oplægget skal balanceres i forhold til trivsel. Kommunikationen mellem skole og forældre
skal tilføjes. Der skal være noget med om forventningsafstemning.
b. Skolereform – Linda.
På mødet gav vi stikord til oplægget: SogF er overordnet positiv over for reformen: Vi er
glade for overgang til læringsmål, den fleksible skoledag, fokus på øget
forældreinvolvering, den åbne skole, åbning mod lokalområdet, den understøttende
undervisning med mulighed for nytænkning, bevægelse og FSR.pædagoger. Vi har lidt
skepsis mod at skoledagen bliver for lang og at det let kan blive mere af det samme, og at
vi let kan får A og B skoler. Vi er langt fra mål på understøttende undervisning, bevægelse
og lektiecafé. Vedr. FSR-pædagoger: ligeværdighed fungerer ikke mange steder.
c. Inklusion – Luise.
På mødet gav vi stikord til oplægget: Folkeskolen er ikke en X-faktor-skole. Alle børn i
skoledistriktet har ret til en god skolegang. Barnets tarv er det vigtigste kriterium for om
barnet skal gå på specialskole eller inkluderes i en almindelig folkeskoleklasse. For at være
inkluderet skal man være både fysisk, fagligt og socialt inkluderet. Alle børn i klassen skal
være inkluderede. Børnene skal være lige, men ikke ens. Nøgleordet er inkluderende
fællesskaber. Herunder mellem forældre. Der skal skabes et åbent miljø. Lav legeaftaler.
Forældrene har også et ansvar. Inklusion kræver: AKT, velfungerende resource-center,
kompetencer hos lærerene, support fra kommunen og at skolerne anvender
kompetencecentrene. Pengene skal bruges rigtigt på skolen. Det kræver opfølgning på
skolen fra skolebestyrelsen.
d. Privatskole kontra folkeskole – Jens.
Der tilføjes, at det er et problem, hvis det er bestemte grupperinger, der går på den enkelte
privatskole.
e. Fritidstilbud – Anja .
Høringssvar. Forkortes evt.

5. Budget 16. BUU er sat til at spare 200 Mkr i forhold til 2015. Se bilag i Dropbox (under
arbejdsgrupper). Hvad er vores holdning til de foreslåede besparelser?
Bestyrelsen gennemgik besparelseskataloget. Det er farligt at røre ved Eat-ordningen. Punktet
tages op næste møde. Emnet Profilskoler tages op næste møde. Det er farligt at skære på
modersmålsundervisning og dansk som andetsprog
6. Kurser.
a. Kursusdag 9.5. Herunder om Helle Rabøl kan holde oplæg (Anja) ellers alternativt
program.
Klaus Henriksen kan holde oplæg i stedet for Helle Rabøl, som ikke kan den dag. NilsHenrik har lavet oplæg til indbydelse og kontakter Anja vedr. Klaus Henriksen, som gerne
skal tage udgangspunkt i Københavner elevtrivselsmåling. Nils-Henrik gør indbydelsen
færdig. Jens har fået mailliste over SB-medlemmer og udsender indbydelse. Jens afklarer
med Lundehusskolen om vi kan være der. Kursusudvalget tager sig af resten af
arrangementet. Husk brainbreaks.
b. Efterårskursus. Indhold, sted.
Bestyrelsen fastsatte en prisramme for overnatning og mad: på ca 2000 kr. Det blev
besluttet, at kursussted og overnatning skal være samme sted. Der budgetteres med 40
deltagere. Nils-Henrik giver besked til Birgit Gamborg fra forvaltningen om dato for kurset.
Kursusudvalget holder møde snarest.
7. Sekretariatsbistand. Videre forløb. Se Luises oplæg til stillingsbeskrivelse.
Anders kommenterer. Linda læser korrektur. Luise udsender. Deltagere fra bestyrelsen i
ansættelsessamtaler: Luise, Anders og Jens. Når indbydelse er ude, udsender Luise doodle
med datoforslag til ansættelsessamtaler. Luise forespørger om vi kan bruge Brug Folkeskolens
lokaler til ansættelsessamtalerne.
Anders går videre med aftale med Brug Folkeskolen om ”kontorfællesskab”.
8. Kommunikation
a. Kommunikationsoplæg v. Luise (se referat fra januar møde).
Luise laver oplæg til næste møde
b. Ny hjemmeside v. Gitte og Luise.
Landsforeningen har nu 1:1-overført Hjemmesiden til det nye system. Luise tager kontakt
til Stig for at aftale mini-kursus. Derefter holder deltagerne i dette kursus et mini-minikursus for den øvrige bestyrelse på bestyrelsesmødet derefter.
9. Økonomi
a. Godkendelse af regnskab for 2014. Afklaringer fra sidste møde (Anders).
Vi har fået yderligere informationer vedr. regnskabet for 2014-kurserne fra Jens Tovgaard.
Nils-Henrik checker om regnskabet ser korrekt ud. Især er der en post på 26.000 kr, vi
ikke helt forstår. Vi underskriver foreløbigt. Nils-Henrik laver aftale med firmaet Kompas
regnskabsservice vedr. bogføring og. Løn.
b. Revisor ved Anders og Nils-Henrik.
Nuværende revisor nedlægger firmaet. Ham, der tidligere har revideret vores regnskab,
laver eget firma. Vi besluttede at anvende ham.. Det kræver, at han registreres og at vi får
en erklæring fra den gamle revisor. Anders søger udsættelse hos kommunen, laver aftale
med revisor og skaffer erklæring. Kan revisoren alligevel ikke, finder Anders en anden og
lader FU godkende. Revisoren skal så godkendes af generalforsamlingen til efteråret – i
det (teoretiske) tilfælde at generalforsamlingen vælger en tredje revisor, skal regnskabet så
revideres igen af denne.
10. Eksterne arbejdsgrupper.
Dialogmøde: Indbydelse er OK, men Anders vil godt have 5-10 minutter om især
skolebestyrelsernes brug af nationale tests. Vi ved ikke hvilke kvalifikationer indlægsholder
om kvalitetsrapporten har. Jens beder forvaltningen give Anders 5-10 minutter.
11. Blad og nyhedsbrev.
Der skal udsendes nyhedsbrev med dette indhold: kursusdag d. 9.5, dialogmødedatoer og at
skolebestyrelserne skal huske at følge op på den nationale børnetrivselsmåling. Jens udsender
nyhedbrevet.

12. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde.
15.4: Nils-Henrik. 29.4:.Anja
13. Siden sidst og meddelelser
a. FU
b. Områderne. Herunder indlæg på Vesterbro Lokalråds møde ved Jens.
Der var meget få deltagere på mødet i Vesterbro Lokalråd, men ellers var det et OK møde. Der
skal afholdes et fælles Skolebestyrelsesmøde i Bispebjerg d. 20.5, således at der dels er et
fællesprogram og dels er tid til skolebestyrelsernes egne møder.
c. Nyt fra Landsforeningen.
Landsforeningen ønsker ikke at være med i gruppen om nedsættelse af den kriminelle lavalder.
14. Opfølgning på opgaveliste (se altid seneste udgave i Dropbox).
15. Eventuelt. Næste møde: tirsdag den 21.04.15. Fastlæggelse af mødested.
Mødet holdes igen på Lindas arbejde. Linda køber ind.

Med venlig hilsen
Jens

