Den 19. marts 2014
REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014
Tilstede: Anna Rosenblad, Lise Johansen, Jakob Bondesen, Hans Præstbo, Marianne Kjær, Anja Storgaard,
Mette Kirk, Bente Haugbøl, Mette Jeppesen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens årsberetning
5. Årsregnskab
6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Forslag til vedtægtsændringer
9. Fremlæggelse af aktivitetsplan
10. Valg af bestyrelse og suppleanter
11. Valg af revisorer
12. Eventuelt

1.Valg af dirigent
Mette Kirk er valgt til dirigent
2. Valg af referent
Mette Jeppesen er valgt til referent

3. Valg af stemmetællere
Ikke nødvendigt, da der ikke er indkommet nogle forslag
4. Formandens beretning
Bente Haugsbøl gør status over 2013 i Brug Folkeskolen.
Formandsberetning er vedhæftet referatet.
5. Årsregnskab
De tilstedeværende ønsker en kort gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat.
Administrator mener, at det ser fornuftigt ud. Årsregnskab og protokollat er vedhæftet referatet.
Der gøres opmærksom på, at der er en fejl i rapporten, hvor der står at vi har et minus på 16.000. Det er
forkert, da det er et plus på 16.000 som det fremgår af regnskabet.
Protokollatet og regnskabet skal underskrives, men da det ikke er hele bestyrelsen, der er til stede, kan den
ikke underskrives på generalforsamlingen. De manglende underskrifter indhentes og det underskrevne
regnskab og protokollat indsendes til administrator.
6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
Administrator har ikke medbragt budget. Mette Kirk gennemgår budgettet i store træk.
Mette Kirk fremlægger vores aktivitetsaftale med BUF. Det tidligere Børne-unge udvalg har spurgt ind til
vores aktiviteter, og derfor har vi lavet en aftale med kommunen, så der er helt klare linier omkring, hvad vi
bruger midlerne til. Desuden har vi lavet en aftale om, at vi evaluerer vores aktiviteter årligt, herunder bl.a.
at lave en lille spørgeundersøgelse af interessenterne på vores samarbejdsskoler.
Vi har desuden en bevilling fra Undervisningsministeriet til at facilitere Ledernetværket for skoler med
særligt udfordrende rammebetingelser på 400.000 kr. om året.
Vi medbringer budgettet til første bestyrelsesmøde.
7. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag.
8. Forslag til vedtægtsændringer
Der er ikke indkommet forslag
9. Fremlæggelse af aktivitetsplan
Mette Kirk fremlægger
10. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer, der stopper:
Lone Hartvig Andersen, Martin Rosenquist og Maja Feenstra
Medlemmer der fortsætter:
Anja Storgaard fra Rådmandsgades Skole
Bente Haugbøl fra Guldbergskole
Lise Johansen, Bavnehøj Skole
Nye medlemmer
Svetlana, Guldbergskole
Uzma Ahmed Andresen, Rådmandsgades Skole
Anna Rosenblad, kommende forælder på Ellebjerg Skole
Jakob Bondesen, kommende forældre fra Ellebjerg
Mia Skytte Agerskov, Nørre Fælled Skole
Solveig Daugaard, Bavnehøj Skole
11. Valg af revisor
Der fortsættes med eksisterende revisor hos Frie Børnehaver og Fritidshjem
12. Eventuelt
Bestyrelsen er konstitueret med
Bente er valgt som formand
Jacob er næstformand

BRUG FOLKESKOLENS AKTIVITETER OG TEMAGRUPPER 2014
Aktiviteter

Brug Folkeskolen på Nørrebro
Hovedindsats på Nørre Fælled Skole og Rådmandsgades Skole






Netværksaktiviteter
Aktiviteter i samarbejde med skolerne, fx informationsmøder, netværksmøder ,åbent hus etc.
Forældresamarbejdsaktiviteter
Nyhedsbreve, facebook og hjemmeside
Aktiviteter i samarbejde med Lokaludvalget

Brug Folkeskolen i Sydhavnen
Hovedindsats på Ellebjerg Skole og Bavnehøj Skole






Netværksaktiviteter
Aktiviteter i samarbejde med skolerne, fx informationsmøder, netværksmøder ,åbent hus etc.
Forældresamarbejdsaktiviteter
Nyhedsbreve, facebook og hjemmeside
Aktiviteter i samarbejde med Lokaludvalget

Politik og forvalting








3 møder årligt med Børne- ungeborgmester Pia Allerslev
Faste møder med BUF, direktionen og distriktsforvaltninger
Politisk salon: Vi inviterer BUU til debat om udvalgte emner
Vi deltager i følgegruppen til Københavnermodellen
Vi deltager i relevante høringer
Dialogmøder med BUU, skolebestyrelser og Skole og forældre
Samarbejde med BUF og Skole og forældre om fornyet skole- hjemsamarbejde

Ledernetværk for skoler med særligt udfordrende rammebetingelser


Næste møde den 24. april i Greve

Brug Folkeskolens konsulenter


Brug Folkeskolen har i stigende grad oplevet efterspørgsel fra andre skoler i Københavns kommune
og udenfor København, hvor vi har holdt kurser og workshops. Derfor starter vi nu en konsulentdel,
hvor vi kan sikre en lille indtægt til foreningen.

Pilotprojekt: Dialog med minoritetsforældre om skole og skolevalg
Vi afholder møder med forældre/ skoleledere i almene boligområder for at få sat fokus på dialog om skole
og skolevalg her, da vi oplever at mangler viden om folkeskolen, og at der er et stort behov for at tale om
skole blandt forældrene her.
Derudover har bestyrelsen valgt at sætte fokus på følgende områder:

Overordnet har vi aftalt, at vi ind imellem mødes i bydelene, således at der er mulighed for at udvikle de
særlige interesser der er lokalt.

Sydhavnen




Mad på skolerne . Formål: at gøre skolerne attraktive i lokalområdet.
Distriktsændringer i bydelen – opmærksomhed på nogle af de nye boligområder som Carlsberg og
Bådehavnen
Boligpolitik. Fokus på at få BUF og Miljø og teknikforvaltningen til at mødes.

Politisk fokus




Politisk salon. Første tema Sydhavnen og boligpolitik. Andet tema: Fokus på folkeskolereform (
nov.)
Fokus på at styrke klyngerne omkring skolerne, så skoledistriktets børn går i distriktets børnehaver
og kan følges til skole. Styrkelse af overgange.
Fokus på tidlig rekrutteringsindsats - mødregrupper ind på skolerne.

Dialog med minoritetsforældre



Opbakning til skolen og fokus på skolevalg.
Fokus på hvordan vi får vores frivillige forældre med ud i det arbejde også.

Mangfoldighedsdiskursen


Positivt fokus på mangfoldighed, kultur og sprog ind på skolerne ( Anna vil gerne holde oplæg for
os- og måske også Svetlana)

Deltagelse i Folkemødet

