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Ad. 1. – Bestyrelsens holdning til udskolingsskoler
Bestyrelsen ønskede i drøftelserne at holde fokus på, at vi som forening er for blandede skoler og
et godt ungdomsmiljø for alle. Vi skal arbejde for, at løsningen på kapacitetsudfordringerne på
Nørrebro kan forenes med dette mål.
Bestyrelsen drøftede desuden fordele og ulemper ved den mulighed der er for at lave ét
skoledistrikt i en by(del). Det kunne være en mulighed på Nørrebro. Bestyrelsen ønsker et
vidensgrundlag om denne model, inden de vil forholde sig til, om det er en løsning man vil
anbefale de steder, hvor Brug Folkeskolen er aktiv. Sekretariatet indhenter erfaringer fra bl.a.
Lyngby og Gentofte Kommune.
Konklusionen på drøftelserne var at fastholde, at vi er imod udskillelsesløbet/selvsegmenteringen i
udskolingen, vi er for blandede skoler, et godt fagligt miljø og et bæredygtigt ungdomsmiljø.
Spørgsmål: er det muligt at få at vide, hvor mange egne distriktsbørn, der er på vores indsatsskoler
i 7. Klasse? Marianne undersøger.
Sprog skaber virkelighed. Vi skal blive ved med at italesætte, at der er behov for en målrettet
indsats for blandede skoler i udskolingen.
Forslag om, at bestyrelsen skriver et læserbrev, hvor vi i Brug Folkeskolen undrer os over, HVOR
vores børn går hen, når de skifter skole i udskolingen. Sekretariatet leverer baggrundsdata til
Maria og Lise, som melder sig som skribenter. BUF har lovet at levere tal (i første omgang for en
enkelt indsatsskole) på, hvor en skoles elever flytter hen, når de siver ud, samt hvilke skoler elever
fra andre distrikter, kommer fra (tilgang), og disse tal kan f.eks. bruges som baggrundsviden for et
læserbrev – om end det ikke er en repræsentativ undersøgelse pga. det lille omfang.

Ad. 2 - Drøftelse af aktuel målsætning om blandede udskolinger og en tilknyttet ide:
Drøftelserne om blandede udskolinger blev taget under punkt 1. Ideen om Brug Folkeskolens
muligheder for at indhente mere viden om, hvad elever, forældre, lærere og ledere mener om
udskolingen, blev drøftet under dette punkt.
Mette Bladt tilbyder at formulere rammen for en mindre survey, der har til formål at afdække de
forskellige parters holdning til udskolingen, hvorfor man skifter skole/bliver på skolen, og hvad
man kan gøre for at sikre den blandede udskoling ved at fastholde flere i hele skoleforløbet.
Der er mulighed for at få tilknyttet en virksomhedspraktikant med en relevant akademisk
uddannelse, som kan lave interviews på vores indsatsskoler og opsamle viden i en rapport til
bestyrelsen.
Bestyrelsen giver udtryk for at være særligt interesseret i at høre, hvad de unge siger. Bestyrelsen
vil godt kunne udtale sig: ”på de her indsatsskoler kan vi både se på tallene og på det, eleverne
siger, at xxx”.
Såfremt vi benytter os af en virksomhedspraktikant, vil det være nødvendigt, at Marianne
investerer den fornødne tid til at skabe en god ramme for praktikanten. Derfor blev det også
nævnt på mødet, at det er en prioriteringssag at benytte virksomhedspraktikanter, som vil gå fra
andre potentielle opgaver i sekretariatet.
Vidensmæssigt set giver det god mening at lave undersøgelsen på de udsatte skoler, da
erfaringerne herfra kan bruges på andre skoler, selvom de ikke har samme profil og
rammebetingelser.
Kan vi nå at gennemføre vores survey til politisk salon? Nok ikke. Men den skal være klar til
folkemødet.
Ad. 3 - Nye indsatsskoler:
Marianne orienterer om forundersøgelser på Tagensbo og Amagerbro. Sekretariatet vender
tilbage med nærmere info om mulig indsats på disse skoler, når vi, foruden at have forholdt os til
tallene på de to skoler, også har været i dialog med hhv. skoleledere og aktive/motiverede
forældre på skolerne.
Der er endnu ikke aftalt en strategi for, hvordan og hvornår sekretariatet forlader den
”håndholdte indsats” på de eksisterende indsatsskoler. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykker
bekymring for, hvorvidt den positive udvikling med en blandet elevsammensætning i indskolingen,
kan fortsætte på mellemtrin og udskoling, hvis Brug Folkeskolens projektmedarbejdere forlader
deres indsats på skolen. Projektlederne i bydelen er meget opmærksomme på forankring af de
indsatser, som BF har været med til at starte på skolerne, og der er et tæt samarbejde med
forældreambassadører og skoleledere om dette.

Ad. 4 - Kort nyt fra sekretariatet:
Generalforsamling 2018: jo flere jo bedre. Bestyrelsen skal gøre en indsats. Vi vil gerne have artikel
i lokalavisen + annonce. Eventuelt en oplægsholder som ”magnet”. Maria kommer med oplæg til
generalforsamlingen.
Arbejdsgruppe Politisk Salon: Der er ikke nogen bestyrelsesmedlemmer, der melder sig til at indgå
i arbejdsgruppen sammen med Yanaba. Sekretariatet varetager opgaverne. Bestyrelsen tilbyder
løbende sparring på indholdet, samt at hjælpe med at rekruttere forældre til at deltage i salonen,
som afholdes på Nr. Fælled Skole 7. maj.
Folkemøde 2018: Anna og Maria Blankensteiner vil gerne deltage i folkemødet. Anna og Lise er
med i arbejdsgruppen sammen med Yanaba.
På næste møde fremlægger Marianne outputs fra sekretariatets personaletur til Magleås
Kursuscenter.
Ad. 5 – Eventuelt
Bestyrelsen mener, at ansatte og frivillige skal have forplejning efter reglerne for statsansatte, ved
f.eks. Folkemødet. Marianne undersøger reglerne.
Marianne sender dokumentet ”Løft til udskolingen” fra BUUs mødemateriale (21/2-18) til
bestyrelsen.
Næste møde er generalforsamlingen den 18. april 2018.

