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Referat 
Bestyrelsesmøde  
19. november 2019 kl. 17-19 
Karens Minde Kulturhus 
 
Fremmødte: Thomas Buch, Maria Blankensteiner, May-britt Nielsen, Mette Mertz, Sidsel 
Henriksen 
Afbud: Katrine Johnsen, Mette Bladt, Mette Lolck 
Sekretariatet: Marianne Kjær 
 
Ordstyrer: Maria 
Referent: Marianne 
 
Pkt. 1 – Evaluering af politisk salon 
Anbefalinger til politikerne: Anbefaling 1 & 2 bytter plads med anbefaling 3 & 4 
Anbefalingerne er superfede. Dem kan vi være stolte af. Vi beslutter at sende dem til alle 
skolebestyrelser, foruden politikerne. 
 
Drøftelse af skolelederes deltagelse eller ej. De tager meget taletid ift. at salonen er et dialogrum 
mellem politikere og forældre. Man kunne sige eksplicit til skolelederne, at de primært er med på 
en lytter og derved begrænse deres taletid. 
 
Kan man skifte mellem at have skoleledere med og ikke med, hver anden gang.  
Skulle man have elever og lærere og pædagoger med? 
Det besluttes at vi fortsætter som hidtil, vi stikker følere ud hvad ”omverdenen” siger til en 
eventuel beslutning om ikke at invitere skoleledere med. 
Kunne man have efterårssalonen for forældrene, og ved forårets politiske salon arbejder man 
konkret med den vision, som var på bordet i efteråret, og her inviterer skoleledere med. 
 
Hvordan mobiliserer vi? 
Skal vi evt være på Rådhuset? 
Politisk salons tema forankres lokalt, og vi går målrettet efter at få forældre med fra de berørte 
skoler, som vil have problemstillingen tæt inde på livet og bedre kan mærke den brændende 
platform.  
 
Pkt. 2 – Kriterier for udvælgelse 
Sekretariatet havde udarbejdet 3 modeller for udvælgelse af indsatsskoler. Drøftelse.  
De skoler, der stikker ud, er de skoler, hvor vi skal bruge den største andel af sekretariatsbistand 
på, men vi supporterer også andre skoler i det omfang, vi har ressourcer til det.  
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Der blev stemt om kriterierne, og der var 4 stemmer for forslag A (socioøkonomi, 
indskrivningsprocent og udsivning) og en blank stemme.  
Forslag: Tallene skal følges op af en vurdering af, om der er de rette forhold for at brug folkeskolen 
rimeligvis kan opnå succes med indsatsen. Følgende overordnede formulering foreslåes:  
 
”Det er en forudsætning for Brug Folkeskolens arbejde på en skole, at der er forældreopbakning, 
en motiveret skoleleder samt tal, der tilsiger, at der er brug for en indsats. ” 
 
Til næste bestyrelsesmøde udarbejder sekretariatet en status til bestyrelsen med argumentation 
for, hvor vi er/ikke er på de skoler, der ifølge de vedtagne kriterier, bonner ud.  
 
Pkt. 3 – Skolestruktur 
Marianne orienterede om status på arbejdet i følgegruppen for ny skolestruktur. Herefter fulgte 
en drøftelse af, hvordan Brug Folkeskolen forholder sig til de foreløbige beslutninger, der er truffet 
i BUU.  
 
Anna fra sekretariatet er i dialog med skolebestyrelsen på Kirsebærhaven Skole om opstart af 
rekrutteringsindsats i forbindelse med etablering af udskolingsmatrikel på grønttorvet, samt 
etablering af Kirsebærhaven som indskolingsmatrikel for nybyggede og eksisterende boliger i 
distriktet.  
 
Marianne har været i dialog med forældreambassadør fra RMG og drøftet muligheder i 
forbindelse med etablering af ny skole i de gamles by. Marianne og Allan har desuden været til 
møde med arbejdsgruppen for børn og unge i Nørrebros lokaludvalg om skolen i de gamles by. Her 
blev blandt andet drøftet muligheden for, at BF og lokaludvalget sammen afholder et 
”borgermøde”. Brug Folkeskolens anbefaling er at arbejde for en udskolingsskole i de gamles by. 
Marianne sidder fortsat i følgegruppen for ny skolestruktur og vi følger arbejdet tæt.  
 
Pkt. 4 – Orientering 
Fondsansøgninger: Birgitta er i dialog med Tryg om ansøgninger til hhv. udskolingsambassadører 
(lokalpulje) og landsdækkende indsats (national pulje). Der er deadline til begge puljer i foråret.  
 
Bestyrelsen modtager et udkast til ny samarbejdsaftale med BUU fra Marianne, og aftalen sendes 
til BUU, når bestyrelsen har kommenteret og godkendt. 
 
Direktionsmøde 17/12 kl. 15-16: Maria Blankensteiner og Mette Bladt deltager. Der er plads til en 
mere. Skriv til Marianne ved interesse.  
 
Der udsendes doodle sammen med nærværende referat med forslag til datoer for temamøde i 
januar.  
 
God stil-kampagnen tager form på Ellebjerg Skole. Marianne, Mette Bladt og Anna er involveret. 
Der er kick-off i uge 4. Der er brugt 10.000 kroner på grafiker. Der bevilges yderligere 5.000 kroner 
til design af logo og efterbearbejdning, som tages fra penge tjent på oplæg hos UVM i efteråret.  



 
Fredag den 6. december 2019 

 
Ny hjemmeside er på trapperne. Marianne og Hans har gennemgået foreløbig test og det ser godt 
ud. Den forventes leveret den 1. december.  
 
Ideforum, facebookgruppe. Dette punkt nåede vi ikke. 
 
Folkemøde. Vi skal afsted. Marianne har booket færgebilletter og booker samme hus i Rønne som 
sidste år. Der er fem pladser, hvoraf Marianne har den ene som tovholder for turen. Maria 
Blankensteiner, May-Britt og Sidsel er interesserede i at komme med.  
 
Birgitta holder per 19. november ferie uden løn frem til medio december, da hendes mor, som 
ellers passer børnene, har komplikationer i forbindelse med en knæ-operation og derfor ikke kan 
passe børn som planlagt.  
 
Pkt. 5 – Eventuelt 
Der var ikke noget til dette punkt 
 
 


