
	  
	  
Referat 
 
Bestyrelsesmøde i Brug Folkeskolen 
Fredag den 2. december kl. 18-21 
Restaurant Ranee´s på Blågårds Plads 
 
Til stede: Maria Blankensteiner, Katrine Johnsen, Lise Johansen, Anja Storgaard, Hans Præstbro 
Afbud: Anna Rosenblad og Katrine Svendsen 
Fra sekretariatet: Yanaba Rymark Sankoh, Marianne Kjær 
 
Dagsorden: 
1.  Valg af ordstyrer og referent 
2.     Godkendelse af referat fra sidste møde  
3.     Nyt sekretariat 
4.     Status på bydelene samt flytning 
5.     Status på økonomi 
6.     Årshjul 
7.     Drøftelse af fondsansøgninger. Ideer, retninger og ansættelser 
8.   Eventuelt 
 
 
1.  Valg af ordstyrer og referent 
Marianne er ordstyrer og referent 
 
2.     Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referatet godkendes 
 
3.     Nyt sekretariat 
Hans H. Præstbro og Yanaba Rymark Sankoh er ansat som Brug Folkeskolens nye medarbejdere. 
Ansvarsopgaverne i det kommende sekretariat vil være: 
 
Mariannes ansvarsområder: 
- økonomi og administration 
- bestyrelsesbetjening 
- personale 
- kontakt til forvaltningen 
 
 
 

Yanabas ansvarsområder:  
- rekruttering og fastholdelse 
på nuværende indsatsskoler på 
ydre nørrebro/ydre østerbro 
- Opstart af indsats på ny(e) 
indsatsskole 
- samarbejde og udvikling af 
netværk  
- planlægning af 
arrangementer  
- fundraising 
 

Hans´ ansvarsområder: 
- rekruttering og fastholdelse 
på nuværende indsatsskoler i 
Sydhavnen 
- politik og strategi 
- talsperson 
- twitter, facebook 
- IT, hjemmeside 
 

 
Under punktet var der desuden diskussion af sammensætning og roller i bestyrelsen. Det aftales, at 
vi diskuterer videre på visionsseminaret primo 2017. Her skal også diskuteres konstituering af ny 



	  
	  
bestyrelse. Det aftales, at lønforhandlinger for medarbejdere i sekretariatet fremover foregår med 
leder. Denne gang assisterer bestyrelsen dog. Retningslinier for lønniveau skal fastlægges. (Lægger 
vi os op af NGO'er eller kommune) 
 
4.     Status på bydelene samt flytning 
Bred debat om skoleindskrivning, kapacitet mm. Desuden drøftelser om, hvilken indsats BF 
fremover skal have på skolerne, f.eks. tilbud om A, B og C pakker til skolerne, ”håndholdt” indsats 
på færre skoler? Debat om, hvilke virkeligheder skolerne sælger, f.eks. mangel på synlighed om 
forældres muligheder for medbestemmelse/skolebestyrelsernes roller.  
Det noteres, at vi skal huske at holde en festlig housewarming i vores nye lokaler i Sorøgade i første 
kvartal af 2017. 
 
5.     Status på økonomi 
Foreningens økonomi er fornuftig, og det ser ud til at vi går ud af året med et overskud. Det 
endelige resultat for året kendes først ved årsregnskabets afslutning i første kvartal af 2017. 
 
6.     Årshjul 
 
Januar 
Visions-
seminar 

Februar 
 

Marts 
Generalforsamling 
+ housewarming 

April 
 

Maj 
Politisk salon 

Juni 
Folkemøde 

Juli 
 

August September 
Kommunalvalg 
Indskrivning 

Oktober 
Kommunalvalg  
Indskrivning 

November 
Kommunalvalg 
Indskrivning 
Politisk Salon 
(BF laver 
debatarr.) 
21/11 dato for 
kommunalvalg 

December 

 
Marianne sender en Doodle-kalender til bestyrelsen med forslag til datoer for visionsseminar en 
søndag i starten af det nye år. 
 
7.     Drøftelse af fondsansøgninger. Ideer, retninger og ansættelser 
Punktet udsættes til visionsseminaret. 
 
8.   Eventuelt 
Husk at sende referater fra møder i BUF til bestyrelsen/referater lægges på google-drevet 
Skriv i emnefeltet ved mails til bestyrelsen, om det drejer sig om beslutning, orientering el. andet.  
 


