
	  
 
Referat fra bestyrelsesmøde 
Fredag den 16. januar 2015, kl. 17 – 19 
 
Tilstede: Jakob, Lise, Anja, Uzma, Svetlana, Anna 
Sekretariat: Mette, Marianne, Henriette  
 
Mødet blev holdt på Nørrebro, Søllerødgade 33 
 
Rød markering = vigtige datoer 
Blå markering = ansvarspersoner 
 

1) Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent 
Referat godkendt. Mette dirigent. Henriette referent. 
 

2) Datoer for kommende møder 
 
2. februar kl. 9-10, Møde med direktionen  

Mette, Marianne, Henriette, Uzma og Anna tager med 
       

Punkter til mødet:  
- Fritidsstrukturen: kommunikation og info til forældrene er vigtig 
- Forældresamarbejdet: nedprioritering bekymrer forældrene og BF 
- Elev-/lærerflugt: sygefravær, rekruttering af nye lærere 

  
26. marts kl. 17-20, Generalforsamling 

Mette prøver at få et lokale i Hans Nansens Gård 
 
8. april kl. 17-19.30, Politisk Salon – Tema: Reform og fritidsstruktur 
 Formål: Dialog mellem forældre og det politiske udvalg om folkeskolens 
  fortsatte attraktivitet. 
  

Henriette taler med skoleleder Morten Østergaard på Nørre Fælled Skole om at 
  holde det der. Vi medbringer selv forplejning, men vil gerne kunne lave kaffe 
  derover. Første invitation til Børne- og Ungeudvalget skal snart laves. 
  
26. marts kl. 17–20, Generalforsamling på Nørrebro 

 
4. maj kl. 17–19, Bestyrelsesmøde i Sydhavnen   
 
 

3) Tema: Minoritetsstudier i den danske folkeskole – oplæg v/Svetlana Mikkelsen, 
medlem af bestyrelse i Brug Folkeskolen. 
 



Svetlana fortæller, at hun har læst pædagogik og minoritetsstudier på kandidatniveau, 
og at aftenens oplæg holdes på baggrund af det afsluttende speciale om Minoriteter i 
den danske folkeskole, som hun har skrevet. Med sin russiske baggrund er Svetlana 
desuden selv minoritetsforælder på Guldberg Skole på Nørrebro. 
 
Svetlana fremhæver nogle cases fra specialet og peger på problematikker omkring 
fordomme, splittelse, værdier, identitetsdannelse, segmentering og normalitet og 
lægger til sidst op til diskussion. Det bliver til en engageret snak omkring bordet om 
vigtigheden af at nuancere den offentlige debat, hjælpe skolerne med at kommunikere 
og arbejde inkluderende ift alle grupper samt hjælpe folk med at interagere. 
 
TAK TIL SVETLANA for et rigtig spændende oplæg, der førte til en vigtig snak om 
minoriteter i den danske folkeskole og Brug Folkeskolens rolle i den forbindelse.     

 
 

4) Nyt fra 
 
Kommunikationsudvalget  
Dato for 1. møde udsat to gange pga. sygdom. Henriette sender ny dato ud snarest.   
 
Formanden 
Skole & Forældre er interesserede i at have en medarbejder siddende hos BF. Mette 
følger op på henvendelsen. 

  
Sekretariatet  
- Regnskabsaflæggelsen for 2014 er ikke kommet på plads. Regnskabsfolkene har over 
en længere periode aflyst de aftalte møder og Mettes henvendelser og rykkere er ikke 
blevet besvaret. Det har været yderst utilfredsstillende, og vi må overveje, hvad der 
skal ske, hvis problemerne fortsætter. 
- Ikke noget nyt om indskrivningstallene fra skolerne på nuværende tidspunkt. 

 
5) Aktuel skolepolitik 

 
Høring om fritidstilbud 
BF skriver ét samlet høringssvar med følgende fokuspunkter: 
- BF anbefaler udelukkende faglokalefællesskab mlm skole og fritidshjem (ikke fuldt 

lokalefællesskab)   
- BF opfordrer til at politikerne lytter til lokalområderne og er opmærksomme på at 

rette fejl i forslaget ift. afstande mellem institutioner og skoler 
- BF anbefaler mindre enheder indenfor en 1/1 ledelsestruktur 
- BF frygter at ambassadørfunktionen vil være i fare, hvis man adskiller 

fritidshjemmene og småbørnsinstitutionerne, sådan at den naturlige fødekæde 
mellem vuggestue/børnehave og den lokale skole ødelægges 

- BF frygter at der ikke længere vil være plads til foreningernes aktiviteter på 
skolerne, hvis pladsen bruges af fritidshjemmene. Det er vigtigt for lokalmiljøet at 
bevare interaktion mellem foreningsliv og skoler, så børn og forældre oplever, at 
tingene i nærområdet hænger sammen   

- BF opfordrer til, at politikerne har fokus på, at man ikke mister nærheden og 
relationerne, når enhederne bliver større 

 
Henriette mailer ”Fremtidens Fritidstilbud” med struktur-forslagene for de enkelte 
skoler til alle i bestyrelsen.  

 
6) Evt. 

Ingen punkter 


