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Referat
Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 2. Maj kl. 17-19
Deltagere: Mette Bladt, Anna Rosenblad, Farhiya Mohamed, Stine Lægård Jensen, Lise Johansen,
Marianne kjær
Afbud fra: Maria Johannesen, Maria Blankensteiner
Referent: Marianne Kjær
Dagsorden:
1. Valg af næstforkvinde og kassér
2. Drøftelse af forretningsorden (bilag 1)
3. Nyt fra arbejdsgrupperne: ”Kommunikation & Det mener vi” (tovholder Hans), ”Politisk
salon” (tovholder Yanaba), ”Why” (tovholder Marianne), ”Kampagnegruppe
Rådmandsgade” (tovholder Yanaba)
4. Drøftelse af eventuelt BF-bidrag af mærkesag til Medborgerne (bilag 2)
5. Orientering: a. Elevudvikling i 0.-2. klasse på københavns folkeskoler (bilag 3), b.
Effektiviseringer af Københavnermodellen (bilag 3), c. Status på bydelene, d.
Kommunalvalg. Arbejdsgruppe evt.
6. Økonomi status (bilag 4)
7. Eventuelt
Ad. 1: Valg af næstformand og kassér
Rollen som næstformand i Brug Folkeskolen indebærer opgaven med at påtage sig formandens
opgaver i dennes fravær, samt at indgå i sparring om relevante sager med formanden og
sekretariatslederen.
Ingen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ønsker at påtage sig opgaven som næstformand.
Det aftales, at Anna spørger de fraværende medlemmer, om de er interesserede i posten.
Alternativt stiller Lise sig til rådighed som konstitueret næstformand.
Da vi starter op med en indsats på Lundehusskolen inden sommerferien, ser vi en mulighed for at
der vil komme et eller flere medlemmer til Brug Folkeskolens bestyrelse fra denne skole, som
muligvis vil være interesserede i posten.
Valg af næstformand og kassér udsættes til næste møde i august.
Anna, vores formand, orienterer om, at hun har været sygemeldt og derfor kan have dage med
brug for at ”trække stikket”, men ellers er på vej op.

Der var under punktet en drøftelse af, hvad det betyder at være bestyrelsesmedlem i Brug
Folkekolen, ift. andre ”kasketter” man har på i andre relationer, f.eks. sit arbejde eller andet
frivilligt arbejde.
Ad. 2: Drøftelse af forretningsorden (bilag 1)
Det blev besluttet, at Marianne i samarbejde med Anna, reviderer den fremlagte
forretningsorden, som er en tidligere udgave af Brug Folkeskolens forretningsorden.
Den reviderede version fremlægges til vedtagelse på kommende bestyrelsesmøde.
Ad. 3: Nyt fra arbejdsgrupperne:
”Kommunikation & Det mener vi”.
Stine fortalte, at de i gruppen har gjort sig tanker om at producere små film, hvor folkeskoleelever
fortæller om og viser folkeskolen. Filmen skal vise virkeligheden og hverdagen i folkeskolen,
lærerne, eleverne og forældrene.
Der blev drøftet to mulige spor ift. filmenes formål. Der kan enten laves én film med klip fra vores
indsatsskoler, som brander foreningen Brug Folkeskolen og generelt den mangfoldige folkeskole.
Der kan også laves en film fra hver af vores indsatsskoler, som brander den enkelte skole, og som
kan bruges i rekrutteringsarbejdet. F.eks. kunne forældreambassadørerne have den med til
fremvisning i børnehaver eller andre møder med kommende forældre. Hvis dette spor vælges,
kunne det være en ide at starte med Rådmandsgades Skole pga. et aktuelt pres fra en ny
privatskole i distriktet.
Stine fortalte desuden, at de i kommunikationsgruppen har talt om at interessere sig for Per
Schultz Jørgensen, og hvordan vi kan få Brug Folkeskolens pointer frem ved at blande os i debatten
ift hans budskaber (som referenten ikke lige er skarp på).
Evaluering af debatindlægget og forløbet:
Stor ros for initiativet. Et rigtig godt indlæg, som havde stor gennemslagskraft, provokerede og fik
folk op af stolen.
Stine fortæller, at hun har lært meget af forløbet, og er blevet meget overrasket over de meget
negative svar i debatten. Hun vil ikke lave et debatindlæg så konfrontatorisk en anden gang.
Budskabet manglede lidt at blive skubbet over til nogle politikere. Fint at få fri- og privatskoler i
tale, men det er politikerne der er skurke her. F.eks. kommentaren i debatten om for mange
elever i klasserne. Den streng kunne vi have forfulgt. På twitter kunne vi have afklaret på forhånd,
hvilke hovedaktører vi gerne ville have i tale.
Skal det koordineres bedre i den forberedende fase? Vi havde ikke fået koordineret, hvem vi skulle
have i tale. Vi kunne have aftalt, hvem der forfølger de vinkler, som vi på forhånd kunne regne ud,
der måtte opstå i debatten (eller i hvert fald gætte på…).
”Politisk salon” (tovholder Yanaba).
Vi skal huske at det er POLITISK salon. Vi skal gøre os klart, hvad vi gerne vil have fra politikerne.

Arbejdsgruppen har en stor opgave med ikke at ”gøre det til en gratis omgang”. Ledelse er meget
nemt at være enige om på overfladen.
På valgkampsmødet i efteråret skal vi holde politikerne op på, hvad de vil gøre for at vende
udviklingen mod privatskolerne.
Drøftelse: Kan ”den åbne skole” og lån af lokaler inddrages i emnet ”Ledelse” til politisk salon? Det
er en ledelsesopgave at skabe trivsel blandt forældrene og sikre rammerne for at det kan lade sig
gøre.
Arbejdsgruppen kan orientere sig i arbejdet om god skoleledelse i kommunen. Der foregår også
noget i ministeriet.
Efterårets politiske salon: Hans deltager i mødet med KLF og Skole & Forældre den 9. maj.
Formålet er at finde ud af, om vi skal deltage i et fælles valgmøde med de to organisationer. Når vi
ved mere om rammerne for dette møde, vil bestyrelsen tage stilling til, hvilke aktiviteter Brug
Folkeskolen skal engagere sig i og selv sætte i søen, i forbindelse med kommunalvalget i efteråret.
Why” (tovholder Marianne).
Gruppen har endnu ikke mødtes.
Marianne orienterede om den uddannelse i ”Lederskab og handlefællesskaber”, som hun, Hans,
Yanaba, Maria Johannesen (best.) og Gry (forælderambassadør på Bavnehøj) har deltaget i i
foråret.
Drøftelse af udfordringen ved, at de handlefællesskaber, vi arbejder på at etablere blandt
forældrene på skolerne, ikke har konkrete aktiviteter at samles om.
Er kontaktforældrene i klasserne de ”handlefællesskaber”/snefnug, vi skal arbejde videre med?
Gruppen mødes inden næste bestyrelsesmøde i august.
”Kampagnegruppe Rådmandsgade” (tovholder Yanaba).
Der var ingen gruppemedlemmer med på mødet.
Orientering fra gruppen på mail eller ved kommende bestyrelsesmøde i august.
Ad. 4: Drøftelse af eventuelt BF-bidrag af mærkesag til Medborgerne (bilag 2)
Efter drøftelse af emnet, er bestyrelsen enige om, at der pt. ikke er frivillige kræfter i foreningen
til, at Brug Folkeskolen deltager og/eller bidrager med en mærkesag til Medborgernes store event
på lørdag.
Bestyrelsen bakker fortsat op om Medborgernes projekt.
Ad. 5: Orientering
Ingen kommentarer
Pkt. 6: Økonomi status
Ingen kommentarer
Pkt. 7: Eventuelt
Marianne sørger for at ansøge i Kbh Kommune om overførsel af overskuddet fra sidste års budget
til dette års budget.

