Referat
Mandag den 17. 11 2014 kl. 19.00 - ca. 21:45
Kvægtorvsgade 1
1. Formalia.
a. Ikke til stede: Michele, Gunilla, Bea og Karen.
b. Jens valgtes som mødeleder
c. Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.
d. Punktet Eventuelt i referatet fra 18/9-14 er korrigeret med klammeparantes.

2. Aktuel skolepolitik.
a. Jens gennemgik ”Fremtidens Fritidstilbud”, som er en plan om sammenlægning af
fritidshjem og klubber. Målet er 1:1 (ét fritidstilbud til én skole) med minimum 120 i hver
institution. Formålet er at undgå at miste personale og børn, og fremme fællesudnyttelse af
lokaler. BUU har i uge 44/45 udsendt implementeringsplaner til høring hos de involverede
parter og planerne præsenteres og besluttes i BUU i uge 50. Implementeringsplanerne er
derefter i høring i uge 2-7.
Bestyrelsen besluttede, at grundlaget var for spinkelt til at fastlægge en holdning, og
besluttede at
• Der arrangeres dialogmøde/fælles bestyrelsesmøde med KFO
• Der inviteres en repræsentant fra (den pædagogiske del) fra KK til at deltage på
det kommende bestyrelsesmøde den 11/12.
3. Sekretariatsbistand 2015: Der arbejdes videre med forskellige løsningsmodeller.
4. Eksterne arbejdsgrupper
a. Fremtidens Fritidstilbud. Følgegruppens deltagere er: Anders, Jens og Anja.
b. Sparringsgruppe om Skole/hjem-samarbejde med forvaltningen d. 24.11. Deltagere er
Gitte, Mette, Jens, Luise og Anja.
c. Projekt med Brug Folkeskolen og KFO om forældreinddragelse d. 29.10 var uden
deltagelse af KFO. Mette kontakter Nina fra KFO for ny mødedato.
d. Københavns Kommunes sundhedspolitik. Mette aftaler nærmere med Karen, som meldte
sig på sidste møde.
e. Evaluering af dialogmøde d. 6.11.14 mellem skolebestyrelser og politikere: Det bedste
møde hidtil. Anja efterlyser (link til) referater.
f. Fælles bestyrelsesmøde med KLF. Jens udsender doodle med mødedatoforslag primo
januar 15. Vi er værter. KLF foreslår følgende emner: Folkeskolereformen i KK, inklusion
– opfølgning på vort møde og skoledrøftelse om inklusionsindsatsen, landing på budget
15 og det forestående arbejde med budget 16 og endelig skolebyggeri
g. Skolemadskonference d. 8-9.12.14. Luise deltager muligvis. Tilmelder sig via skolen.
5. Blad og nyhedsbrev
a. Karen har meldt sig som redaktør af bladet, men da opgaven formentlig ikke er påbegyndt
endnu, er det ikke realistisk at planlægge med udgivelse før januar.
Mette hører Karen, om hun på baggrund af nedenstående stikord kan lave en
indholdsfortegnelse:
• Reportage om Bella Sky-arrangementet (Iris har muligvis skrevet noget)
• Input fra kurset den 20/9 (Nils-Henrik har fotos fra begge arrangementer)

•
•

Status på reformen – gerne med en case (Luise undersøger om Øster
Farimagsgade Skole kan bruges – de har evaluering på reformen i januar)
Fremtidens Fritidstilbud (hvis timingen passer)

6. Læsning af dagsorden og referater fra BUU-møderne indtil næste møde: Anja har tjansen til
næste møde. Referenten udarbejder plan for 2015 hurtigst muligt.
7. Siden sidst og meddelelser
a. FU: Intet nyt
b. Områderne:
1. Valby/Vesterbro/Kongens Enghave (Gitte) har møder hvert ½ år – næste møde
er 20/11
2. Bispebjerg/Nørrebro (Jens) har planer om fællesmøde, hvor der er plads til både
fælles og individuelle skolebestyrelsesmøder.
c. Nyt fra Landsforeningen: Et rigtigt godt Landsmøde.
8. Eventuelt:
Næste møde den 11/12 starter kl. 19:00, og indledes med sandwich.
Herefter ændring i mødetid, således at møderne i 2015 starter kl. 18:00 og starter med en
sandwich el. lign. Første gang den 19/2-15.
Det kommende møde 11/12 afsluttes med en tur ud i byen for at få en kop glögg.

Med venlig hilsen
Jens
AFBUD meldes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk senest torsdag d. 11.12.14 kl. 10:00.

