Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen
Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00
Søllerødgade 33, Nørrebro

Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner til punkt 1 og 2)
Afbud: Lise og Hans

1. Valg af mødeleder og referent
Marianne blev valgt som mødeleder og Yanaba som referent.
Vi besluttede at bytte om på punkt 2 og 3.

2. Pia Hegner (ny administrator)
Bestyrelsen bød velkommen til ny bogholder Pia Hegner. Det blev præciseret, at Pia Hegners titel og
funktion er bogholder.
Regnskab for 2014
Pia fortalte, at det har været udfordrende at starte op med regnskabet. På grund af Frie Børnehavers
konkurs, og at der har været skiftende personer ind over regnskabet det seneste år forud for konkursen i
maj 2015, har der ikke været en ordentlig overlevering. Det har også været en udfordring, at der ingen
kommunikation har været med revisoren.
Marianne og Pia har tjekket og betalt regninger, som Frie Børnehaver ikke har betalt. Der er kommet en del
afgifter, fordi regninger ikke er betalt til tiden – og der er pt. for over 2000 kr. i renter og gebyrer.
Marianne og Pia prøver at forhandle en rabat på den faktura, vi har fået fra Frie Børnehaver for lønkørsel i
første halvdel af 2014, som kompensation for diverse renter og gebyrer.
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Pia fortalte, at hun er meget begejstret for samarbejdet med Marianne, og det er gengældt.
Budget og regnskab fremadrettet
Pia satte bestyrelsen ind i, hvordan budgettet kan bruges aktivt, og at vi har indflydelse på det. Vi har
mulighed for at få løbende informationer om, hvordan vi bruger penge løbende. Det betyder, at vi kan få et
bedre overblik over vores økonomi, og hvilke posteringer og udgifter vi har råd til og ønsker at prioritere.
Vi skal notere på bilagene på en måde, så det er tydeligt for Pia, hvor de skal posteres.
Budget 2015
Der er pt. ikke budgettal i regnskabet. Første udkast til budget kommer d. 01. november 2015. På det
tidspunkt er det sandsynligt, at vi kender udgifterne for resten af året.
Det er vigtigt for Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), at vores konsulentvirksomhed er synlig i
regnskabet. Der skal tjekkes med BUF, så regnskabet bliver tilpasset i forhold til, hvordan BUF ønsker det.
Pia og Marianne vil løbende mødes angående regnskab og budget. En gang i kvartalet bliver regnskabet og
budgettet sat på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, så bestyrelsen kan følge med i foreningens økonomi.
Ny revisor
Der blev fremlagt et forslag om at ansætte en ny revisor, som Pia Hegner arbejder sammen med.
Bestyrelsen godkender Revisor Bent Madsen som ny revisor for Brug Folkeskolen. For endelig godkendelse
skal der legitimation fra formanden og næstformændene.
Pia Hegners timeløn som bogholder er 375 kr. + moms. Det formodes at blive billigere at have vores
bogholderi hos Pia Hegner samt have Bent Madsen som revisor, end det har været at benytte Frie
Børnehaver.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.

4. Ny it-support
Bestyrelsen beslutter at hyre MICO som fremtidig samarbejdspartner omkring vores IT. Beslutningen bliver
truffet, da sekretariatet oplever tilbagevendende problemer med it-udstyret, som ikke bliver løst
tilfredsstillende af den nuværende it-supporter. Der er i MICO ansat ca. 8 supportere, og firmaet er vant til
at servicere små kontorer. MICO kan tilbyde en serviceaftale med 2 årlige besøg samt gratis telefonsupport.
MICO’s timepris er 850 kr., men med en fast serviceaftale er timeprisen 650 kr. Hertil tillægges moms.
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5. Nyt fra sekretariatet
Projektansættelser
Anna og Yanaba er blevet projektansatte medarbejdere 20 timer ugentligt i to måneder i perioden d. 17.
august – 18. oktober 2015.
Marianne og Henriette fortalte, at den første uge er forløbet rigtig godt – og både Anna og Yanaba udtrykte
glæde ved ansættelsen og begejstring for arbejdsopgaverne.
Anna har tjekket med Frivilligcentret, at det er i orden at ansætte og aflønne frivillige
bestyrelsesmedlemmer, og at disse kan fortsætte deres frivillige arbejde på samme tid.
Projektmedarbejdernes arbejdsopgaver blev præsenteret. Ligeledes fordelingen af de forskellige
arbejdsopgaver, der er på sekretariatet.
Konstitueret sekretariatsleder
Marianne er konstitueret sekretariatsleder og deltager i Ledernetværket. Marianne skal have løn, der
afspejler hendes funktion som konstitueret sekretariatsleder. Lønnen gives med tilbagevirkende kraft.
Mariannes møde d. 24. august 2015 angående Ledernetværk med Christian Lamhauge fra
Undervisningsministeriet var desværre blevet aflyst.
Rekruttering
Henriette er i gang med rekrutteringsarbejdet på Nørrebro og har kontaktet både skoler og børnehaver og
har fået nogle møder i stand, blandt andet på Nørre Fælled Skole. Der kommer 2 netværksmøder for
skolestartere 2016 på Nørrebro.
Netværksmøderne, som bliver afholdt i Søllerødgade og på Nørre Fælled Skole, vil være på en dato før
skolernes indskrivninger, så forældrene kan blive inspirerede til at besøge skolerne efterfølgende.
Anna udmelder datoer på morgenaktioner i Sydhavnen. Hvis der er nogle, der kan deltage, må man endelig
give besked til Anna.

6. Nyt fra bestyrelsen
Jakob ønsker, at bestyrelsen afholder en Visionsdag i løbet af efteråret med fokus på visionerne for Brug
Folkeskolen.
Efterspørgslen fra skolerne viser, at skolerne efterspørger det, vi kan i Brug Folkeskolen. Det, vi i Bryg
Folkeskolen blandt andet kan bidrage med i forhold til skolerne, er nogle erfaringer på gode
rekrutteringsprocesser, hvordan resultater kan kommunikeres ud samt forældresamarbejde.
Det vil være interessant at undersøge, hvad det er for en merværdi, vi/Brug Folkeskolen skaber.
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7. Møde med BUF d. 31. august 2015
Marianne briefede om sin dialog med Flemming Lunde Østergaard Hansen, Børne- og
Ungdomsforvaltningen, vedrørende økonomi og konsulentvirksomhed.
Vi gennemgik punkterne til dagsordenen til mødet med BUF d. 31. august 2015.

8. Politisk Salon
Vi drøftede muligheden for eventuelt at korte Politisk Salon af til at vare 2 timer for at undgå, at politikerne
bliver nødt til at gå, før programmet slutter. Den sidste del af Politisk Salon kan eventuelt være en mulighed
for at netværke, og hvor vi byder på sandwich og sodavand.

Vi besluttede, at hovedoverskriften på Politisk Salon skal være:


Skolereformen og forældrenes rolle/forældresamarbejdet i skolereformen

Herunder kan indgå temaer som:




De sociale arrangementer
Åben skole: Hvor åbne er skolerne – kan forældrene komme og lave arrangementer?
Konsekvenser af lærernes nye tjenestetid

Den politiske salon afholdes tirsdag d. 20. oktober 2015 kl. 17:00-19:00 med mulighed for at netværke og
spise sandwich kl. 19:00-20:00.
Yanaba undersøger, om det er muligt at låne et lokale på Rådhuset, samt om der er et politisk arrangement
d. 20. oktober 2015. For at tjekke op på tilmeldinger ringer Yanaba rundt til politikerne ca. en uge efter,
programmet er udsendt.
Bestyrelsen informeres på email af Yanaba, når planlægningen af Politisk Salon tager form.

Deltagere i Politisk Salon er:






Aktive forældre/forældreambassadører som vil det bedste for deres folkeskole
Skoleledere fra Nørre Fælled Skole, Rådmandsgades Skole, Bavnehøj Skole og Ellebjerg Skole
Medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget
Repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
Brug Folkeskolens bestyrelse og sekretariat
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Efter opfordring fra politikerne beslutter vi at invitere flere forældre til Politisk Salon, end der har
deltaget i tidligere politiske saloner. Det er aktive forældreambassadører, som kan komme med
positive fortællinger og gerne præsentere eventuelle problematikker. Forældrene må gerne være
kritiske og komme med udfordringer, men det skal ikke være brokke-agtigt. Det er fortællinger, der skal
sætte gang i tankerne hos politikerne, og hvor vi kan spørge politikerne om, hvordan de vil understøtte
forældrenes erfaringer og oplevelser.

9. Forældrehåndbogen
Mette Jeppesen, Tanke-Streg, har lavet udkast til Forældrehåndbogen. Sekretariatet kigger på
Forældrehåndbogen i løbet af den kommende uge og sender billeder til bestyrelsen.

10. Eventuelt
Der kommer en elektronisk musikskole på Ellebjerg Skole udover Goldschmidt Musikakademi, som allerede
er på skolen. Jan Lippert har visioner om at gøre Sydhavnen til Musikkens bydel.
Vi drøftede, at det vil være godt, at skolelederne formidler de gode historier om skolerne, fx at der på
Rådmandsgades Skole er stor elevfremgang.
Facebook siden Del din skole er et godt initiativ – og vi skal huske, at vi kan bruge historier fra siden til at
lave indhold og tekst, som kan bruges til fx nyhedsbreve.
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