
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Onsdag den 3. december 2014 

Tilstede: Henriette, Jakob, Anna, Mette og Marianne 

1. Mødeleder og referent 
Mødeleder: Mette Kirk 
Referent: Marianne 

2. Godkendelse af referat fra sidste gang 
Referatet blev godkendt 

3. Status på indskrivning 

Rådmandsgade: (82 indskrevet) 

Nørre Fælled: (33 fra distriktet + 18 udenfor distriktet indskrevet) 

Ellebjerg: Har ikke modtaget status fra Anne Graah. Har møde om status på indskrivning med Anne 
den 11. december. 

Bavnehøj: 30 indskrevet fra eget distrikt, 11 indskrevet fra Ellebjerg, 20 i alt indskrevet fra andre 
distrikter 

Opsamling på indskrivning: Marianne og Henriette har møder med alle fire skoleledere inden jul, 
hvor der evalueres på efterårets rekruttering og lægges en plan for opsamling af de elever, der 
bliver afvist på andre skoler. 

4. Ny fritidshjemsstruktur 

Høringssvar skal sendes inden uge 6.  

På fredag den 5. december kan høringsmaterialet ses i dagsordenmaterialet for BUUs kommende 
møde i december. Marianne tjekker og sender relevant information rundt til bestyrelsen. 

Der er BF formandsmøde den 7. januar og bestyrelsesmøde den 22. januar. Vi aftaler, at de 
bestyrelsesmedlemmer, der er interesserede i at komme med input til BFs høringssvar, kommer til 
formandsmøde den 7. januar, hvor høringssvaret vil være på dagsordenen. Herefter udarbejder 
sekretariatet et oplæg til høringssvar. 



BF har fokus på, at de nye ledere af fritidshjemmene skal være dygtige. Ledelsesposterne skal ikke 
besættes som en del af en rokade. BFs nøgleord til en ledelsesprofil er: en visionær ledelse med en 
stærk pædagogisk profil. 

Hvis skolernes lokaler skal mere i brug, så skal der følge penge med til at opgradere 
fritidshjemstilbuddet. Kvaliteten må ikke blive ringere. Det er en vigtig pointe for BF.  

Hvis børnehaver og fritidshjem ikke ligger i samme hus efter omstruktureringen, så er der ikke en 
naturlig fødekæde. Det betyder, at forældrene har større tendens til at vælge anden skole, når de 
alligevel skal kigge ”ud af huset” efter et andet fritidshjem. 

BF vil sætte fokus på, at de penge, der spares på fritidshjemsreformen, skal bruges til at øge 
kvaliteten. Det er en politisk beslutning, hvordan pengene prioriteres, men her må vi søge 
indflydelse. 

5. Nyt fra sekretariatet 

a. Møde i forvaltningen. Anja, Uzma, Marianne og Mette Kirk var med. 

Megen snak om fritidshjemsstruktur.  

Kvalitetsrapport. Afgangsresultater er faldende fra 2012 til 2013. Eleverne viser gode resultater i 
de nationale test til og med 8. klasse. BUF er igang med at undersøge om skolernes faglige 
resultater er på rette vej og det er bare er de ældste par årgange der er præget af tidligere års 
undervisning, eller om der sker noget noget i udskoling så de gode resultater vi ser i indskoling og 
mellemtrin ikke slår igennem her. 

Præstationsgabet i de nye årsrapporter, er mindre på etnicitet, men viser sig på det 
socioøkonomiske felt. 

b. Mette K har været til landsmøde med Skole og Forældre. Havde bod med BFs materialer og 
kursusudbud. God reklame for foreningen og stor interesse fra deltagerne. 

c. Mette K har været til sparringsgruppe-møde i forvaltningen. Med BF, Skole og Forældre og 
skolebestyrelsesmedlemmer. Emnet var, hvordan man får et godt forældresamarbejde på 
skolerne.  

d. Birgit Gamborg fra BUF har købt vores håndbog, som nytårshilsen til alle skolebestyrelser i 
København. 

e. Sekretariatet har travlt med konsulentvirksomheden. (Vi har de næste par måneder 5 
workshops i Greve, den første 9.dec. og tre i København) 

f. Pilotprojekt ”Dialog om skolevalg i boligsociale områder”: Sydhavnen: Der har været afholdt to 
møder på hhv. sjælør og i sydhavnen. Kun tre beboere mødte op på de to møder. Møderne skal 



lægges sammen med andre aktiviteter, der holdes i det boligsociale, idet  det er en udfordring at 
få folk til at komme til møderne.  

Nørrebro: der har været afholdt møde i Aldersrogade i samarbejde med det boligsociale og 
sundhedsplejen. Fint fremmøde. Småbørnsforældre.  

g. Marianne starter et projekt op med bydelsmødrene i Sydhavnen, hvor en bydelsmor får en 
mentor-funktion i forhold til at lære minoritetsforældre på ellebjerg om ”Intra”.  

6. Nyt fra bestyrelsen 

a. Anna har deltaget i arbejdsgruppe omkring unge og lokaldemokrati. Det er et spændende 
projekt, men ikke så konkret og desværre med en projektansat projektleder, hvis stilling udløber til 
jul. Projektet er diskuteret i socialudvalget (lokaludvalget) og der er opbakning til at arbejde med 
emnet. Anna har skrevet til de tre skoleledere og spurgt om de har interesse i at være med. Skolen 
i Sydhavnen har svaret at han ikke har udskoling. De to andre har ikke svaret.  

b. Jakob skal mødes med Jan Andreasen i januar om ”ungdomsskole i Sydhavnen”.  

7. Kommunikation 

Det aftalte møde i november blev aflyst. Men der er fundet en ny dato den 20. januar. 

Twitter: vi har ikke fået lavet en twitter-profil til Brug Folkeskolen, men vi øver os i første omgang 
på vores private twitter-profil. Lise har udbudt kursus, og der er interesse fra flere 
bestyrelsesmedlemmer. Der følges op i januar. 

8. Folkemøde på Bornholm 

Jakob har en ide om at lave en evaluering af folkeskolereformen. Mette anbefaler Jakob at 
kontakte Jon Madsen, som er medlem af Skole og Forældres hovedbestyrelse. Bosat på bornholm.  

Kan BF og de andre aktører søge uvm om midler til at leje et lokale på bornholm om at lave en 
fælles ting.  

Punktet kommer på til næste møde og i mellemtiden opfordres alle til at sende gode ideer til 
Jakob. 

Tak for god ro og orden J  


