Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 30. maj i Søllerødgade

Tilstede: Hans Præstbro, Maria Blankensteiner, Anja Storgaard, Anna Rosenblad, Katrine Svendsen,
Marianne Kjær
Afbud: Yanaba Sankoh, Katrine Johnsen, Lise Johansen
Referent: Marianne Kjær
Dagsorden:
1. Status på sekretariatet og økonomi
2. Nyt fra bydelene
3. Ansøgning, nye indsatser og beviling fra BUU
4. Evaluering af Politisk Salon
5. Ny bevillingsmodel til skolerne
6. Folkemøde på Bornholm
7. Sikker Skolevej
8. Eventuelt

1.

Ad. Status på sekretariatet og økonomi:
Yanaba arbejder i sekretariatet i juni, efter aflevering af speciale primo juni, samt august – december 2016,
30 timer om ugen. Politikerne i BUU har afsat midler i eget interne budget til at fortsætte Brug Folkeskolen
i en ny periode, når den eksisterende bevilling udløber 31.12. 2016. Vi drøfter processen om opstart af ny
sekretariat pr. 1. januar 2017. Det besluttes foreløbigt, at sekretariatslederens stilling slåes op ultimo
november 2016. Når sekretariatslederen er ansat, laves jobopslag til den/de stillinger, der er budget til at
ansætte. Vedr. ansættelseskontrakter, undersøger Marianne og Maria, hvor vi kan få relevant rådgivning til
kontrakter. Kan vi få HR-rådgivning i kommunen til kontrakter. Hans, Marianne og Pia laver udkast til
kontrakter, baseret på de mange erfaringer vi har gjort os i løbet af foråret.

2.

Nyt fra bydelene:
I sydhavnen er der gang i et pilotprojekt med Bydelsmødrene og Ellebjerg Skole. Bydelsmødrene deltager
ved skolestartsmøde med ”sprogborde”, hvor der er mulighed for at få besvaret spørgsmål, læse
forældrehåndbogen og få hjælp til at komme på intra. Projektbeskrivelse vedhæftes referatet.
Hans fortæller om OL på Ellebjerg, som er for børn på 4 år, som skal indskrives i november 2016. Hans
nævner, at det er vigtigt at bruge forældrene til de 4-årige som ambassadører. Vi skal kontakte kommende
ambassadører snarest, så de er klar til at gå med ud som ambassadører i efteråret.

På nørrebro har Yanaba deltaget ved møder på hhv. nfs og rådmandsgades skole. Indsatsen ligger pt. stille
på nørrebro, men Yanaba laver nyhedsbreve og samler op, i juni. Der er lavet aftaler om indsats i
forbindelse med skolestart i august med alle indsatsskoler. Hvad med legepladsmøder for skolestartere for
skolestartere 2016 i juni? Katrine og Anja tilbyder at hjælpe. Marianne følger op.
3.

Ansøgning, nye indsatser og beviling fra BUU:
Drøftelse af indsatser. Brug citater i ansøgningen. Godt med beskrivelse af konkrete aktiviteter under hver
punkt – som ved punkt 1.
Om minoritets-indsatsen (pkt 3): vi afventer referat fra seneste møde i BUF-direktionen, som har lovet at
vende tilbage, om der er hold i antagelsen om at minoritetsfamilierne ”flygter” fra folkeskolen (f.eks.
blågård, nørrebro park).
Om fastholdelse (punkt 4) : vi beslutter på baggrund af drøftelser at satse på samarbejde med
”FUTUskolerne”, idet de alle oplever udsivning. Dermed går vi bort fra at interessere os yderligere for
”handlingsplanskolerne”, som er udpeget på baggrund af manglende faglige resultater, og vi ser at vi som
forældreforening har en større rolle at spille på FUTUskolerne.
Hans, Katrine og Marianne holder møde om færdiggørelse af ansøgningen og budgettet.

4.

Evaluering af politisk salon:
Generelt stor ros til et vellykket arrangement.
Tidsrammen: Der var opbakning til at holde fast i tidsrammen på i alt to timer, inklusiv en halv times
netværk. Forslag om at der kan skæres i præsentation og takketaler, for at få mere tid til dialog.
Snakken i grupperne blev ikke koblet nok op på FUTUrapportens resultater.
Forældrefortællingerne kunne komme i to omgange. Oplæg/gruppesnak/oplæg/gruppesnak.
Forældrefortællingerne må gerne være mere kritiske. Hvilke handlinger er det, forældrene gerne vil se
politikerne rykke på. De skal måske rustes bedre til oplægget. Eksempelvis var Hans´ oplæg målrettet, og
politikerne fangede pointerne. Til gengæld er det også fint, at vores forældrefortællinger ikke er
”professionelle”. Der skal være plads til almindelige forældre.
Bordværterne ville gerne have bedre introduktion til opgaven, så de gode pointer kom hurtigere/tydeligere
frem. Mødes evt. en halv time inden salonerne. Det arbejder vi på til næste gang.
Politikerne ”slap for billigt” i opsamlingen – men de skal også have lyst til at komme næste gang.
Skolelederne havde nogle gode pointer
Områdecheferne inviteres med næste gang.
5. Ny bevillingsmodel til skolerne. Der arbejdes i forvaltningen på et udkast til en ny bevillingsmodel, som
kommer i høring i uge 31-34. Vi skal være opmærksomme på høringen. Marianne sender nuværende
bevillingsmodel rundt til bestyrelsen. Marianne finder indlæg om bevillingsmodel i lokalavisen fra Pia
Allerselv, for et par måneder siden, samt efterfølgende svar fra politikere, og sender rundt til bestyrelsen.
Vi beslutter efterfølgende, hvor proaktivt BF skal agere i forhold udfærdigelse af ny bevillingsmodel.
6. Bornholm: Marianne, Hans og Anna tager afsted torsdag, fredag, lørdag. Der er stadig plads til flere i
bilen (som kører torsdag morgen og lørdag aften) og sommerhuset, hvis nogen pludselig får mulighed.
7. Sikker skolevej, jf. tidl. mail fra Anja vedr. cykelforbud på Assistens Kirkegården. Pulje til sikker skolevej
i hele byen er nedlagt (anja har hørt Pia allerslev sige det), så derfor skal protesterne måske være generelle.
Skulle vi skrive et brev til Morten Kabell og/eller Allerslev om problemet. Evt. bruge Gorm, som er i parti
med Morten Kabell, EL. Skolevejen er et parameter blandt forældrene ift. skolevalg. En sikker skolevej er

også et argument for den lokale folkeskole – den ligger lige rundt om hjørnet og du kan selv komme
derhen. Anja vil muligvis gerne skrive noget, på et senere tidspunkt.
8.

Eventelt: Forældreakademi-samarbejde, Marianne sender brochure rundt til bestyrelsen. Forældrehåndbogen: den er her, og vil laver pr for den, når Yanaba er tilbage på kontoret.

Tak til alle for et godt møde.

