Østerbro den 4. december 2017

REFERAT
Bestyrelsesmøde 1/12-2017 kl. 18-21
Restaurant Bonjour Vietnam, Vesterbro
Til stede: Anna Rosenblad, Lise Johansen, Katrine Johnsen, Yanaba M. R. Sankoh, Hans Præstbro,
Marianne Kjær
Afbud fra: Maria Blankensteiner, Maria Johannesen, Farhiya Mohamed, Stine Lægård, Mette
Bladt, Mohamed Ahmed
Dagsorden:
1.

Fremlæggelse af regnskabsoversigt 4. kvartal

2. Nyt fra bydelene
3.

Budget 2018 + prioritering af midlerne

4.

Nyt politisk udvalg i BUU – dialogmøder mlm BF & de enkelte politikere. Hvornår og ”hvad
vil BF sætte på dagsordenen hos de nye medlemmer i BUU”

5.

Diskussion af formål og potentiale ift. møder i BUF og med Borgmesteren

6.

Folkemøde 2018. Skal vi med? Hvis ja, hvad er formålet og hvad skal vi arrangere? Evt.
arbejdsgruppe.

7.

Generalforsamling 2018 afholdes i marts. Evt. ønsker til ændringer i rammer, vedtægter,
forretningsorden mv.? Evt arbejdsgruppe.

8.

Arbejdsgrupper. Status og behov.

9. Eventuelt

Ad. 1 – Fremlæggelse af regnskabsoversigt:
Regnskabet for 3. kvartal blev fremlagt. Årets overskud søges overført til næste budgetår med det
argument, at vi har drevet foreningens aktiviteter i 2017 ud fra et forsigtighedsprincip med færre
udgiftskrævende aktiviteter end tidligere år, på grund af flytning og nyt sekretariat.
Ad. 2 – Nyt fra bydelene:

Yanaba og Hans fremlagde aktuelle emner og aktiviteter fra hhv. Nørrebro/Østerbro og
Sydhavnen.
Det blev besluttet, at projektledere i sekretariatet deltager halvårligt på bestyrelsesmøderne, for
at sikre mest mulig videndeling mellem bestyrelsen og sekretariatet.
Det blev besluttet, at bestyrelsen inddrages i arbejdet med at udvikle Brug Folkeskolens
”metodekufferter”.
Ad. 3 – Budget 2018 + prioritering af midlerne:
Det blev besluttet af afsætte midler til følgende aktiviteter i 2018:
• Produktion af videoer om folkeskolen
• Udvikling af Brug Folkeskolens metoder
• Folkemøde på Bornholm
Ad. 4 – emner til drøftelse med nyt politisk udvalg:
I forbindelse med at det nye Børne- og Ungdomsudvalg tiltræder i 2018, vil Brug Folkeskolen
benytte lejligheden til at sætte følgende tema højt på dagsordenen gennem drøftelser med de nye
udvalgspolikere, borgmesteren og som tema for forårets politiske salon:
Blandede skoler - også i udskolingen
Der foregår meget skoleskift i udskolingen og det betyder, at mange skoler i især udsatte bydele
ikke har en blandet elevgruppe i udskolingen, uanset at det går fint i de små klasser, hvor mange
skoler er lykkedes med at rekruttere bredt i skoledistriktet og har en mangfoldig og bæredygtig
elevsammensætning. Brug Folkeskolens mener, at blandede udskolinger er nøglen til et godt
ungdomsmiljø og fungerer som afskærmning mod tiltrækning til bandemiljøet, da folkeskoler er
bindeled til udfordrede familier, og fordi blandede skoler skaber integration. Derfor bør vi se på,
hvordan vi kan skabe bæredygtige årgange på mellemtrinnet og attraktive ungdomsmiljøer og
udskolingstilbud, så vi kan imødegå denne bevægelse mod opdeling i udskolingerne.
I det nye år inviteres ordførerne fra partierne til kaffe. Vi vil fortælle om BF og hvordan vi arbejder
og høre hvilke emner, som optager de enkelte politikere som vi kan samarbejde om, og vi vil
præsentere dem for vores aktuelle dagsorden om blandede udskolinger. Vi håber, at mange
bestyrelsesmedlemmer også vil deltage i møderne.
Ad. 5 – Diskussion af formål og potentiale ift. møder i BUF og med borgmesteren:
Det blev besluttet, at:
•

Vi sammen med BUU-borgmesteren sætter et mål for de københavnske folkeskoler i
udsatte byområder, som vi samarbejder om at nå. Vores løbende samarbejde med
borgmesteren tager udgangspunkt i dette fælles mål.

•

Vi i vores samarbejde med BUF-direktøren har fokus på mest mulig videndeling mellem BF
og forvaltningen. Vi skal dele viden om tal, distriktsændringer, kapacitet, nybyggeri mv., og
orienteringen skal være gensidig.

Ad. 6 - Skal BF med til Folkemøde 2018:
Drøftelser af Brug Folkeskolens mål og formål med at deltage på folkemødet.
Det blev besluttet, at vi på forhånd skal arbejde for at finde nogle relevante samarbejdspartnere,
som vi kan arrangere debatter og/eller events sammen med. Og at der skal være bred deltagelse
fra bestyrelsen, hvis det skal give mening at tage afsted. Såfremt dette lykkes, er der opbakning til
at Brug Folkeskolen deltager i Folkemøde 2018.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som står for de indledende undersøgelser. Medlemmer er pt.
Lise, Anna og Yanaba, men andre er velkomne til at melde sig ind ved at sende en mail til Yanaba.
Ad. 7 – Generalforsamling 2018:
Der blev på mødet delt overvejelser ift. hvordan generalforsamlingen bliver en begivenhed, der er
i stand til at tiltrække flere forældre. Forskellige scenarier blev drøftet (hvilke?), men der blev ikke
truffet endelig beslutning om rammerne for GF 2018.
Ad. 8 – Arbejdsgrupper. Status og behov:
Kommunikation: gruppen har løbende sparring om foreningens bidrag i forskellige medier, og
producerer diverse holdningsindlæg i skoledebatten. Gruppen arbejder desuden på at producere
kampagnevideoer for folkeskolen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at komme med
bidrag til gruppen, eller melde sig ind i gruppen. Medlemmer pt. er Mette, Stine og Hans.
Folkemøde 2018: Gruppen arbejder i første omgang på at afsøge muligheder for at finde
samarbejdspartnere. Hvis vi tager afsted, står gruppen for planlægning, overnatning mv.
Medlemmer pt. er Anna og Lise. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan melde sig ind ved at skrive til
dem.
Politisk Salon: Gruppen arbejder med at udvælge tema for salonen, forberede
forældrefortællinger og sikre at bestyrelsen er motiverede til at få forældre i egne netværk med til
salonen. Sekretariatet bistår med ”det praktiske” -> invitationer, finde dato, modtage tilmeldinger,
bestille mad og drikke, booke lokaler osv. Medlemmer er pt. Yanaba. Bestyrelsesmedlemmer kan
melde sig ind ved at skrive til hende.
Ad. 9 – Eventuelt
Politisk salon i foråret afholdes på Nørre Fælled Skole med temaet Udskoling (herunder drøftelser
af bandekonfliktens betydning)

Beslutning om at bestyrelsen mødes 4 gange årligt i 2018. Løbende beslutninger træffes så vidt
muligt over mail. Bestyrelsesmøder bruges til sparring og udvikling af foreningen.

