
 
 

Tirsdag den 14. maj 2019 
 
 
Referat 
Tirsdag 7. maj kl. 17-19 
Sorøgade 6 
 
Fremmødte: Maria Blankensteiner, Mette Mertz, Maria Stears, May-Britt Hoffmann, Sidsel 
Henriksen, Anna Rosenblad, Mette Bladt 
Afbud: Katrine Johnsen, Mette Lolck, Thomas Buch  
 
Ad. 1 – Præsentation af foreningen 
Præsentationsrunde for hinanden 
Præsentation af foreningen v. Marianne 
Inputs fra præsentationen, som vi tager med videre til bestyrelsesseminaret: 
Hvem er Brug Folkeskolen for? 
Fastholdelse og rekruttering – hvordan gør vi? 
Hvordan vælges skoler og hvornår går vi ud? 
Landsdækkende og det lokale – hvordan organiserer vi os? 
 
Ad. 2 – Forpligtigelser og aftaler i bestyrelsesarbejdet 
Sekretariatet sender kalenderinvitationer til bestyrelsesmøder mv. 
Vi arbejder for at sikre deltagelse i diverse møder på følgende måde: Teaser (årets møder i 
kalenderen i starten af året via invitationer i outlook) –> invitation (dagsorden på mail) -> 
reminder (mail/sms til ikke-tilmeldte to dage inden mødet – denne del skal konfirmeres af 
bestyrelsen)   
 
Ad. 3 – Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsordenen godkendes uden kommentarer.  
 
Ad. 4 – Nyt fra arbejdsgruppen 
Maria Stears, May-Britt Hoffmann og Mette Mertz fremlægger deres rollespil, som de vil lave til 
den politiske salon. Tilbagemelding fra tilhørerne og fælles dialog om, hvordan rollespillet bliver så 
skarpt som muligt til salonen. 
En enig bestyrelse beslutter, at vi spørger BUU-medlemmerne om de vil dele begivenheden på 
deres facebookside. 
 
Ad. 5 – Orientering fra sekretariatet 
Interessetilkendegivelse om Brug Folkeskolen som landsdækkende forening er sendt til Velux 
Høring om skoledistrikter, materiale fra BUF 
Orientering om møde med BUF direktion den 3. maj 



Yanaba har fået nyt job 
Spørgsmål til bestyrelsen om hvorvidt sekretariatet skal bede BUU om at dele event for politisk 
salon på facebook. Vedtages. 
Spørgsmål til bestyrelsen om metodekataloget skal lægges på hjemmesiden. Det mener 
bestyrelsen ikke at det skal. 
Orientering om debat med ”Folkeskolen.Vores.Hele.Livet.” på Folkemødet 
Deltagelse i følgegruppe om skolestruktur 
BF er inviteret til at holde workshops for UVM i efteråret 
Maria Stears deltager i følgegruppe om forenkling af elevplaner hos UVM 
 
 
Ad. 6 – Eventuelt 
- Mette Mertz understreger, på baggrund af en rundsendt mail fra Thomas Buch fra bestyrelsen, at 
hun bakker op om indsatsen på de udsatte skoler.  
- Anna fortæller om en debat om inklusion, hun skulle have deltaget i i Albertslund, men som er 
udsat til anden dato, da valget er udskrevet i dag  
- Mette Bladt fortæller om mødet hos Camilla Niebuhr, hvor udsættelse af renoveringer på de 
udsatte skoler blev drøftet. Der var opbakning fra bestyrelsen til at Mette B, Marianne og Anna 
arbejder på et skriv til økonomiudvalget og henstiller til at de prioriterer de udsatte skoler.  
 
Næste bestyrelsesmøde i Sorøgade 6, 3. sal er TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER KL. 17-19. 
 


