
Referat bestyrelsesmøde  

Fredag den 29. jan. 2014 kl. 18-21 

Restaurant Ranee’s, Blågårds Plads 

Deltagere: Yanaba, Anna, Anja, Katrine (ny. forælder på Blågård Skole), Mette og 

Marianne. 

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. 

Godkendte vi seneste referat? Mette er dirigent og Marianne referent 

 

2. Datoer for kommende møder. Se vedhæftet udkast til mødeplan. 

 Møde direktion og borgmester eftersendes 

 Generalforsamling er den 5. april, i Hans Nansens Gård, hvis 

muligt. Sekretariatet undersøger.  

   

3. Kommende aktiviteter: 

 Folkemødet. Vi har lejet et hus i Rønne den 16.-19. juni. Der er 

også booket færgebilletter til to biler. Forslag til emne for 

vores aktivitet: Forældresamarbejdet efter skolereformen. BF 

laver konkret forslag til skolerne, hvordan de får lærerne til at 

prioritere forældresamarbejdet (yanaba – har du noteret 

noget her?). Kan vi få Lise Egholm til at lave pep-talk om 

forældresamarbejde? 

 Politisk salon. Der har været mange positive reaktioner på 

efterårets salon. God planlægning og organisering, og godt 

med mange engagerede forældre med kvalificerede input. 

Forårets salon bliver den 24. maj. Efterårets salon i uge 40. 

Sted er ikke bestemt endnu (eller er det på rådmandsgade 

skole?). Yanaba laver en drejebog for tilrettelæggelse af 

politisk salon til sekretariatet. Der nedsættes en 

arbejdsgruppe, som Yanaba er tovholder for. Anja og ? (jeg har 

kun noteret anja, men var der ikke flere) er med i 

arbejdsgruppen.  

Tema: Frafald i Folkeskolen. Forældresamarbejde som 

Fastholdelsesstrategi. Forslag: Vi kunne diskutere udfordringer 



og løsninger i forældredsamarbejdet på følgende niveauer: 

politisk niveau, forvaltningsniveau, skoleniveau, klasseniveau 

4. Nyt fra: 

 Formanden. Jakob har meddelt, at han træder af som formand 

ved Generalforsamlingen i april, pga. manglende tid og ønske om 

at prioritere familien. 

 Sekretariatet.  

-Mette har været tilbage i sekretariatet siden 1. november 2015. 

Hun arbejder på nedsat tid, og vi får fortsat delvis refusion for de 

timer, hun ikke arbejder. Det går heldigvis godt for Mette med at 

være tilbage på arbejde. 

-Vi skal sige farvel til Yanaba og Anna, hvis ansættelser ophører 

med udgangen af januar. Det har været en kæmpe gevinst at 

have dem ansat i sekretariatet, og vi ser frem til samarbejdet i 

bestyrelsen. 

 Evt. udvalg. Der er nedsat udvalg i forbindelse med planlægning 

af politisk salon. 

 

5. Aktuel skolepolitik  

 Besparelser/møderække i BUF. Yanaba og muligvis Katrine 

deltager i det første møde i forvaltningen i starten af februar. Vi 

er inviteret sammen med øvrige forældreforeninger i København. 

 Fundraising/pol. kontakter i spil. Vi skal invitere BUU politikere til 

kaffemøder i søllerødgade. Det er vigtigt at BF frivillige er med til 

møderne. Dels pga tid til rådighed i sekretariatet, og dels for at 

vise politikerne, at vi er mange frivillige. 

VI drøfter på kommende personalemøde, hvordan vi inviterer 

politikerne. Partimedlemmer kan inviteres i hold. Jan Andreasen 

inviteres for sig selv. Vi taler om at nå to politikerrunder, inden 

budgetforhandlingerne i september. Vi sparrer med Jan 

Andreasen og Klaus Mygind og, hvordan vi laver den bedste 

politikerpleje. Anja har været i dialog med Enhedslisten, og vil 

gerne være tovholder for at aftale et møde med Gorm og Karina. 



 Ministerbesøg? Ja, vi vil gerne invitere Ellen Trane Nørby, men vi 

skal have en plan. Mette Kirk tænker videre.  

6. Evt. 

Anja spørger til, hvor meget ”sikker skolevej” fylder på vores skoler. Det fylder 

noget på Rådmandsgade og Ellebjerg. Men vi bliver enige om, at arbejdet for 

en sikker skolevej ligger hos skolebestyrelserne. 

 


