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Overordnet:
Det seneste år har budt på omstilling og forankringsarbejde for foreningen. Med
to færre medarbejdere fra 2013 og endnu en bydel har en stor del af foreningens
virke været fokuseret på at overdrage flere omgaver til skolerne og til de frivillige
forældre. Vi er godt på vej, og kan heldigvis stadig støtte op, der hvor det er
nødvendigt. Nye skoler som kom med i rekrutteringsarbejdet sidste år er
Klostervængets Skole, Peder Lykke Skolen og Bavnehøj Skole. Vi har også indgået
aftale med Ellebjerg Skole om komme med fra i år.
Bestyrelsens arbejdsgrupper:
Sidste år tog vi beslutningen om at nedsætte nogle arbejdsgrupper, så man som
frivillige, kunne melde sig til det man havde mest lyst til at arbejde med. Det har
været en succes og efter en sammenlægning af grupperne for Forældresamarbejde
og fastholdelse's arbejde har de fire grupper arbejdet aktiv med forskellige tiltag.:
Rekruttering:
Gruppen omkring rekruttering har primært arbejdet med færdiggørelse og
sponsorering af tryk af rekrutteringshåndbogen, samt med at sparke indsatsen
igang i Sydhavnen og været aktive omkring samarbejde med forvaltningen
omkring Sydhavnens udfordringer.
Kommunikation:
Kommunikationsgruppen har arbejdet med ideer til den nye hjemmeside og er nu
ved at arrangere et Roadtrip til en ny Danmarkshistorie i samarbejde med AAB
afd. 58 på Tagensvej.
Forældresamarbejde/fastholdelse:
Gruppen om forældresamarbejde har givet input til hjemmesiden og en række
workshops om forældresamarbejde på skolerne, samt til den håndbog i
forældresamarbejde, som Mette Jeppesen er ved at udarbejde. De første tegninger
blev udstillet, sammen med rekrutteringshåndbogen på
Undervisningsministeriets informationsmøde om to-sprogede, der netop er
afholdt, og materialet skabte stor opmærksomhed.
Politik:
Politikgruppen, som har været sammenfaldende med forretningsudvalget har
arbejdet med foreningens kontakt til politikere og øvrige samarbejdsparter, f. eks
I følgegruppen for Københavnermodellen, manifestgruppens samarbejde med Friog privatskolerne og møder med politikere og forvaltning. Ligesom gruppe har
også arbejdet videre med ideerne om et landsnetværk og samarbejdet med
ministeriet herom.

Øvrige udvalgte indsatser det seneste år
Skoledistriktsændringer:
Rekruttering i modvind. Vi havde succes med at frivillige forældre fra Blågård og
Rådmandsgade skole opsøgte forældre fra de nye områder og gik i dialog med
dem om skolerne. Vrede og usaglig kritik, blev vendt til en situation hvor mange
af forældrene endte med at vælge den nye skole til alligevel.
Stort fokus på information og PR.
Vi valgte i efteråret at ansætte en journalist, Mette Jensen i en løntilskuds
stilling. Og den prioritering blev givet godt ud, med vores deltagelse i Informations
debatkampagne om folkeskolens udfordringer, hvor Mette skrev for Katja og
Bente, der havde en del indlæg i. Vi fik også i perioden lavet tre små film om
skolestart og nyopsat hjemmesiden, som gik i luften for en måned siden. Der er
stadig småting der skal rettes, men den fremstår flot og mere langtidsholdbar i sit
indhold.

