Referat
Bestyrelsesmøde i Brug Folkeskolen 3. marts kl. 17-19 på Karens Minde
Tilstede: Yanaba, Anna, Lise, Katrine, , Hans, Anja, Marianne og Maria (ny forælder fra Rådmandsgades
Skole)
Afbud: Henriette, Mette, Jakob
Referent: Marianne
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nyt fra sekretariatet
Ansøgning om ny bevilling
Status på møderunde med de politiske partier
Planlægning af generalforsamling, formandsvalg
Politisk salon
Folkemødet
Besparelserne i KK

Ad. 1 – Nyt fra sekretariatet
Henriette har været sygemeldt med stress siden 11. januar.
Mette har per 1. november 2015 været tilbage på kontoret fra længere sygemelding. Hun har siden 22.
februar måtte holde en pause fra arbejdet pga. tegn på tilbagefald af stress.
Marianne har været konstitueret sekretariatsleder siden juni 2015.
Bestyrelsesmedlem Katrine Johnsen ansættes i midlertidig stilling (i alt 80 timer) til at hjælpe med opgaver i
sekretariatet.
Drøftelse af ”need to do”-opgaver i sekretariatet, med udgangspunkt i personalesituationen. Refusion for
sygemeldte medarbejdere bruges på sekretariatsbistand til at løse forårets kerneopgaver.
Marianne orienterer bestyrelsen i takt med at en plan for forårets opgaveløsning i sekretariatet samt
overblik over refusion og sygemeldinger findes. Marianne får sparring fra ledelseskonsulent i Dansk
Magisterforening ift. håndtering af sygemeldte medarbejdere.

Ad. 2. Ansøgning om ny bevilling fra BUU
Drøftelse af fokusområder i kommende ansøgning. Følgende emner blev drøftet: reformen og den åbne
skole, det boligsociale samarbejde, BFs ekspertise i kommunikation med mangfoldig forældregruppe,
fastholdelse af elever, mere af det samme, prioritering af drift og udvikling 80/20, kontaktfladen til
forældre i bydelene er BFs berettigelse, skal indsatsen udvides til alle 16 skoler i kk på handlingsplan.
Katrine samler op på drøftelserne og laver udkast til ansøgning, som præsenteres på generalforsamlingen i
april.

Ad. 3 Status på møderunde med de politiske partier
Opgaven har været nedprioriteret pga. sygemeldinger.
Mette, Yanaba, Katrine og Marianne har holdt møde med Jan Andreasen den 10. februar
Marianne har holdt møde med Klaus Mygind den 22. februar
Yanaba laver skema over, hvem der kontakter hvilke politikere i BUU

Ad. 4 Generalforsamling og formandsvalg
Brug Folkeskolens generalforsamling er tirsdag den 5. april kl. 17-20. Den holdes i Børne- og
Ungdomsforvaltningens lokaler i Hans Nansens Gård, Gyldenløvesgade 15. Der er booket lokale til os,
”Mødecenter 1”, som kan rumme op til 30 personer.
Marianne står for planlægning af samt invitation til generalforsamlingen via hjemmeside, facebook mv.
Jakob har orienteret bestyrelsen om, at han ikke genopstiller til formandsposten. Derfor skal vi have valgt
en ny formand på generalforsamlingen. Der er et par bestyrelsesmedlemmer, der overvejer at opstille, men
de har på nuværende tidspunkt ikke meldt deres kandidatur.

Ad. 5 Politisk Salon
Dato for den politiske salon er tirsdag den 24. maj kl. 17-19. Vi regner med at være på Rådmandsgades
Skole. Yanaba laver aftale med skoleleder Lene Rønje.
Tema for den politiske salon er ”Frafald i folkeskolen. Forældresamarbejde som fastholdelsesstrategi”.
Det drøftes, om forfatterne bag FUTU-rapporten om fastholdelses skal inviteres til at holde oplæg.
Arbejdsgruppen for politisk salon er: Yanaba, Anja, Marianne og Mette.

Ad. 6 Folkemødet
På grund af sygemeldinger i sekretariatet, ser vi os nødt til at skrue ned for ambitionerne om at lave en
workshop med relevante samarbejdspartnere på biblioteket på Folkemødet.
Vi har købt færgebilletter og booket sommerhus. Og tager som udgangspunkt afsted med ambitionen om
at markere forældrevinklen og Brug Folkeskolens arbejde i debatterne. Og deltager i paneldiskussioner, i
det omfang vi bliver inviteret.
Marianne orienterer de samarbejdspartnere, som vi på nuværende tidspunkt har været i dialog med om en
event. Det er Pia Allerslev, Mette Witt og Jon fra biblioteket i Allinge.

Ad. 7 Besparelserne i KK

Brug Folkeskolen er inviteret med til dialogmøder i BUF om budgetbesparelser. Sekretariatet deltager, da
møderne ligger om formiddagen. Frivillige er velkomne til at deltage.

