Referat
Bestyrelsesmøde Brug Folkeskolen
Mandag den 7. maj 2018
Nr. Fælled Skole
Deltagere: May-Britt Nielsen, Maria Blankensteiner, Mohamed Ahmed, Katrine Johnsen, Mette
Mertz, Anna Rosenblad, Marianne Kjær (sekr.).
Ordstyrer: Maria Blankensteiner
Referent: Marianne Kjær
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Konstituering af nyvalgt bestyrelse
Praktiske ting
Kommende års fokusområder
Eventuelt

Ad. 1 – Konstituering af nyvalgt bestyrelse
Anna Rosenblad, Maria Blankensteiner og Katrine Johnsen ønsker at fortsætte som hhv. formand,
næstformand og kasserer. Bestyrelsen konstituerede sig med denne fordeling af poster.
Ad. 2 – Praktiske ting
Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen ønsker at styrke rammerne for bestyrelsesarbejdet, samt
samarbejdet med sekretariatet. I drøftelserne nævnes responstid mellem bestyrelse og
sekretariat, mødeindkaldelser, oversigt over arbejdsopgaver i sekretariatet og bestyrelsen,
mængden af mails fra sekretariatet, oversigt over kompetencer i bestyrelsen, opdatering af
forretningsorden
Formandskabet og sekretariatsleder forbereder et oplæg til rammer, til diskussion på kommende
bestyrelsesmøde i august.
Folkemødet: 7 deltager, 2 debatter fredag. Afsted torsdag eftermiddag til lørdag aften
Bestyrelsesmøderne: skal fortsat skifte mellem bydelene. Marianne sender forslag ud om en
ekstra bestyrelsesmødedato i uge 41 eller 43.
Marianne beder Hans om at sende link til google-kalender til bestyrelsen.
Der er ønske om, at lærerne deltager på kommende politiske salon. Og eleverne.

Ad. 3 – Kommende års fokusområder
Drøftelser:
Ønske om at strukturere bestyrelsesarbejdet samt samarbejdet med sekretariatet, gennemgang af
vedtægter og forretningsorden mv.
Forslag om at der holdes et lørdagskursus om bestyrelsesarbejdet.
Forslag om fornyelse af visuel identitet.
Hvad med fokus på udskolingen som fokusområde? Kører det videre?
Hvad med afdækning af bf´s metoder – status? Marianne orienterer, at der netop er modtaget
ansøgninger til virksomhedspraktik fra kandidater, der kan varetage denne opgave.
Det diskuteres, om ”de unge der hænger på gaden” er et fokusområde for bf.
Kan vi vælge ET tema, som vi i bf er optaget af? Og at vi samtidig kigger på, hvordan bestyrelsen
arbejder.
Beslutning:
Det besluttes, at bestyrelsen det kommende år arbejder med at implementere en struktur, der har
til hensigt at styrke bestyrelsens daglige og strategiske arbejde.
Det besluttes desuden, at man ønsker at udvælge ét indholdstema for 2018, som vælges på et
kommende bestyrelsesmøde.
Ad. 4 - Eventuelt
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 28. august kl. 17-19 på kontoret i Sorøgade 6.

