Referat af Brug Folkeskolens generalforsamling 2013-03-21
Deltagere:
Mette Kirk, Mette Jeppesen , Jan Andreasen, Lise Johansen (Sydhavn), Katrine Johnson (BLG), Lone Hartvig
Andersen (GUL), Katja Tang-Petersen (RMG/GUL), Bente Haugbøl (GUL), Martine Rosenquist Andersen
(BLG), Hans Henrik Præstbro (Ellebjerg Skole)
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Dirigent. Mette Kirk
Referent. Mette Jeppesen
Valg af stemmetæller. Ikke aktuelt
Formandsberetning v. Bente Haugbøl. Se bilag.
Årsregnskab. Pernille Ranch Andersen fremlægger
MRA – Spørgsmål omkring revision. Pernille Ranch Andersen forklarer, at en del af det går til
regnskab fra Viola. Ingen yderligere kommentarer.
Budget for næste år fremlægges – også af Pernille Ranch Andersen
Budget godkendt
Kommentarer:
Lise Johansen stiller spørgsmål til fondsøgning. BF har en ansøgning i KK til en projektmedarbejder i
Sydhavnen, som er indsendt i samarbejde med lokaludvalget. Sidste år fik BF overførselsmidler fra
KK, som gjorde at vi kunne beholde vores Amager medarbejder trekvart år længere. Det ser ikke ud
til, at vi får midler i år, men arbejder på at få midler næste år til budgetforhandlingerne, så
foreningen og sekretariat kan fortsætte. Desuden arbejder BF med et landsnetværk, men det er en
proces, der tager lang tid, så det er uafklaret, hvornår der er politisk momentum for det.
Katja foreslår, at vi nedsætter en temagruppe/arbejdsgruppe omkring fundraising. Jan Andreasen
foreslår at vi taler med Karen Hækkerup. Jan vil gerne sende en mail til hende og foreslå hende, at
hun mødes med os.
Martin Rosenquist Andersen fortæller, at der er fokus på forældresamarbejde i KK 2013.
Forældrepartnerskab – ( socialt kontrakt, der forpligter skoler og institutioner til involvering). Det
betyder et styrket samarbejde mellem institutioner og skole, og kan være interessant for BF.
Lise Johansen. Det er en mulig konsekvens af folkeskolereformen, at mange forældre bliver
negative over for folkeskolen. Derfor er det en oplagt mulighed for – forældre, der er negative i
forhold til heldagsskolen. Brug Folkeskolen kan byde ind i forhold til at fastholde forældre i
folkeskolen og måske er der potentiale for fundraising her.
Der stilles yderligere spørgsmål til valg af administrator: Viola, Frie Børnehaver som administrator.
Diskussionen genoptages til næstkommende bestyrelsesmøde.
Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer
Ingen forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
Bente Haugbøl
Lone Hartvig Andersen

Katrine Johnson
Marianne Kjær
Solveig Daugaard
Anja Storgaard Andersen
Maja Feenstra
Lise Johansen
Martin Rosenquist Andersen
Udgår af bestyrelsen
Katja Tang Petersen
Katrine Marstrand
Karen Hytteballe Ibanez
Tina Møllmann Andersen
10. Valg af revisor
11. Aktivitetsplan for 2013-03-21

Workshop og debat
Rekrutteringsgruppe fortsættes, dels med fokus på Sydhavn og dels med fokus på rekruttering generelt.
Det er foreslået, at BF udarbejder en digital og evt. trykt ”pixibog” rettet mod forældre, der står over for
skolevalget. Desuden skal der være fokus på at finde modeller for, hvordan rekrutteringsarbejdet kan
forankres på den enkeltes skole, uden et sekretariat, der faciliterer rekrutteringsindsatsen for skolerne.
Marianne Kjær, Solveig Daugaard, Hans Henrik Præstbo og Lise Johansen.
Fastholdelsesgruppen fortsætter med udarbejdelse af håndbog over forældresamarbejde. Katja, Mette J
og Katrine Marstrand færdiggør materialet sammen.
Politikgruppen fortsætter med fokus på kommunalvalg 2013, landsnetværk for udsatte skoler, følgegruppe
til Københavnermodel, fortsat fokus på Sydhavn som en særlig udfordring. Mht. folkeskolereform skal det
overvejes, hvordan BF positionerer sig selv her, jf. Lise Johansens forslag om at vi kan byde ind med vores
metoder, så forældre stadig vælger folkeskolen. Lise Johansen, Bente Haugbøl, Mette Kirk
Kommunikationsgruppen fortsætter med udførelsen af Roadtripprojektet og tilhørende materiale.
Forslag til nye grupper
1. Fundraisinggruppe. Lone Hartvig og Katrine Johnsen vil gerne arbejde her
2. Overgang mellem institutioner og skole. Forældrepartnerskaber
Martin Rosenquist Andersen
Afsluttende diskussion: Da vi har mange temagrupper skal vi til næstkommende bestyrelsesmøde diskutere
om nogle af grupperne kan tænkes sammen.

