	
  
Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag den 27. oktober 2014, kl. 17 – 19
Tilstede: Jakob, Lise, Anja, Uzma, Svetlana
Sekretariat: Mette, Marianne, Henriette
Mødet blev holdt på Nørrebro, Søllerødgade 33
Rød markering = vigtige datoer
Blå markering = ansvarspersoner
1) Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent
Referat godkendt. Mette dirigent. Henriette referent.
2) Datoer for kommende møder
- 6. november, Dialogmøde m tilmelding via link i mail
- 3. december kl. 17 – 19, Bestyrelsesmøde i Sydhavnen
- 16. januar fra kl. 16, Bestyrelsesmøde og julefrokost på Nørrebro
- 26. marts kl. 17 – 20, Generalforsamling på Nørrebro
- 8. april kl. 17 – 19.30, Politisk Salon - alle tænker over et tema
- 4. maj kl. 17 – 19, Bestyrelsesmøde i Sydhavnen
Marianne og Jakob står for at få sat datoerne i en fælles Google-kalender
Marianne evaluerer overbygningsskole med Højdevangen, Lundehusskolen og
forvaltningen
3) Tema: Politik og kommunikation / kommende fokusområder
- Forældreinddragelse: Hvordan får man inddraget forældrene yderligere – sådan som
der lægges op til i den nye skolereform?
- Samarbejdsprojekt med KFO og Skole & Forældre i KBH
- Beskæftigelsesfremmende tiltag, som har med folkeskolen at gøre: Uzma
undersøger hvad regeringen mener?
- Indskrivningen for 2015: Har skolereformen haft negativ indvirkning? BF tager det
op på næste bestyrelsesmøde til januar
- Fritidsordningen i Københavns kommune: Hvor mange vælger fritidshjem og klub
fra?
- Distriktsændringer: Børnetallet falder i København
4) Aktuel skolepolitik

-

-

Mette orienterede: Frustrationer hos nogle forældre over, at de ikke kan få lov til at
bruge skolernes lokaler om aftenen. BF sørger for at rejse problematikken de
steder, hvor det giver mening
Uzma vil gerne tale Brug Folkeskolens sag i sit virke i Lokaludvalget og hvis/når hun
kommer i Folketinget for Alternativet
Nedsættelse af en kommunikationsgruppe mhp. at lave en kommunikationsstrategi
for Brug Folkeskolen, som skal hjælpe os med at blive hurtige, synlige og
gennemslagskraftige. Følgende er med: Henriette, Lise, Jakob, Uzma, Anja.
Gruppen mødes inden næste bestyrelsesmøde den 3. december. Henriette sender
en Doodle ud med forslag til datoer
Mette orienterede: der er en del tilfælde, hvor skoleledere er blevet ansat udenom
skolebestyrelsen ved en forflyttelsessag. BF vil arbejde for, at det stoppes eller som
min. minimeres.
Mette har været i Berlin for at se på Forældreakademier. BF støtter tiltaget og vil
evt. deltage i en følge-gruppe

5) Nyt fra sekretariatet
- BF har fået ny medarbejder: Henriette Larsen, som afløser Mette Jeppesen som
projektleder på Nørrebro
- Mette K og Marianne har været på Leder-internat i Aarhus. Et netværk for
skoleledere fra hele landet, som BF faciliterer, og hvor lederne arbejder med at
finde en fælles stemme og få ro og fokus på at drive skole frem for at løse
boligsociale problemer. Der kommer noget i fagbladene om netværket på et
tidspunkt
- Birgit Lise Andersen, skoleleder på Strandgårdsskolen i Ishøj er indstillet til Årets
Leder 2014. Gå ind og stem på hende her:
http://www.lederne.dk/lho/Blivmedlem/Afstemning/Stem+paa+aarets+leder.htm
- Marianne orienterede: Pilotprojekt om skolevalg i samarbejde med det boligsociale
område er kommet godt i gang i Sydhavnen. Sekretariatet deltager i et
arrangement i Sydhavnen, med henblik på inspiration til at komme videre med
projektet på Nørrebro.
6)

Nyt fra bestyrelsen
Jakob har været på kursus med Skole & Forældre
Svetlana har tilbudt at formidle sit speciale om folkeskolens udfordringer ift. etniske
minoriteter til BF. Dette kommer til at foregå i forbindelse med bestyrelsesmødet
den 16. Januar
- BF deltager med en bod ved Børnenes Grundlovsdag i Hans Tavsens Park den 4.
juni
-

7) Evt.
Ingen punkter

