Referat
Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 15. september kl. 19-21
Karens Minde Kulturhus
Fremmødte: Thomas Buch, Sidsel Henriksen, Katrine Johnsen, Mette Mertz, May-Britt Nielsen,
Marianne Kjær (sekretariatet)
Afbud fra: Maria Blankensteiner, Maria Stears
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes uden ændringer.
2. Behov for nye kræfter i formandskabet
Mette Mertz fortæller hvorfor emnet er på dagsorden. Maria Blankensteiner, vores formand, er
flyttet til Hvidovre og hendes barn har flyttet skole til en skole i Hvidovre. Mette Mertz, vores
næstformand er afklaret nu med at hun ikke ønsker at genopstille til foråret, da hendes yngste går
ud af folkeskolen til sommer.
På den baggrund er formandskabet villige til at lade andre bestyrelsesmedlemmer overtage deres
roller i bestyrelsen, såfremt nogen har ønske herom.
Der bliver spurgt til om der er en ”stillingsbeskrivelse” for at nye kan se, hvilket fællesskab man
træder ind i, og hvilke opgaver der ligger i det at sidde i Brug Folkeskolens formandskab. Marianne
undersøger, hvad vi liggende af opgavebeskrivelser og retningslinjer for formandskabet, og sender
eventuelle dokumenter med som bilag ved kommende bestyrelsesmøde.
3. Kommisorium for + nedsættelse af arbejdsgruppe for frivillighed og organisering
Drøftelse og godkendelse af kommisorium. Sidsel og Katrine vil gerne være med i arbejdsgruppen,
som Birgitta (sekretariatet) er tovholder for.
4. Politisk Salon
Flere emner har været drøftet for salonen, herunder ny skole på Nørrebro, og folkeskolen efter
corona. Arbejdsgruppen har besluttet at tema for efterårets salon bliver fritids-, junior- og
ungdomsklubber – som fastholdelsesindsats. Dette er der opbakning til blandt mødedeltagerne.
Brainstorm på hvordan man ellers kan udvælge og facilitere den politiske salon: a. Arbejde med at
finde den bredeste og mest dybtfølte sag hos forældrene på vores skoler, så det bliver nemmere
at mobilisere mange, b. kan man finde fem aktive forældre på en skole, som har lyst til at
engagere sig i at være dem, der planlægger indholdet og afviklingen af en salon, og så er det brug
folkeskolen der fokuserer på at få forældrene til at komme, lave kaffe osv.
Det foreslåes til arbejdsgruppen, at vi holder salonen i den klub, som politikerne i BUU vælger til
deres investeringscase på deres møde i morgen.
Arbejdsgruppen opfordres til at træffe en beslutning snarest om, hvorvidt salonen skal være
digital eller fysisk. May-Britt har orlov fra arbejdsgruppen ift. efterårets politiske salon.

5. Tryg
Vi har fået 700.000 kr. fra Tryg Fonden til projektet Til Tops! Vi havde søgt om 1.352.000 kr., så vi
skal finde medfinansiering til de resterende 652.000 kr. Marianne og Birgitta (sekretariatet) er på
opgaven, og har pt. en forespørgsel hos Socialstyrelsen, som umiddelbart har en relevant pulje.
6. Økonomi
Vores bogholder er desværre fortsat sygemeldt, og har derfor ikke været i stand til at lave den
status på indeværende budget, som skulle have været medsendt dagsorden for dette møde.
Marianne fremsender på mail, så snart den er modtaget og vi har det på dagsorden for kommende
bestyrelsesmøde.
7. Folkemøde
Marianne og May-Britt melder sig til arbejdsgruppen.
8. Orientering
Høringssvar skal fremover sendes til bestyrelsen til godkendelse inden afsendelse.
Ny skole i Sydhavnen. Når vi inviteres til følgegruppen, drøfter vi, hvem der skal have en plads i
følgegruppen.
Vi beslutter dato og næste temaer på mailen. Marianne følger op på hængeparti fra seneste
formulerede ”det mener vi”.
SoMe – der er afholdt et møde i arbejdsgruppen. Allan, som er tovholder for gruppen, inviterer til
nyt møde. Medlemmer i arbejdsgruppen er Thomas, Allan og Marianne.
9. Eventuelt
Velux har bevilget 1.3 mio. kr. til vores projekt ”Forældrefællesskaber”.
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