Stiftende generalforsamling, Skole og Forældre Aarhus, 22.2.18
Aftenen indledte med korte oplæg fra:









Rådmand Thomas Medom (SF)
Formand for Børn & Unge udvalget Eva Borchorst Mejnertz (R)
Formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard
Formand for Aarhus Skolelederforening Helle Mønster
Formand for BUPL i Aarhus Marianne Gilbert Nielsen
Formand for Århus Forældreorganisation Morten Bowman
Ungeborgmester Karim Kaddoura og Amanda Hansen fra Børn- og
ungebyrådet
Landsformand for Skole og Forældre Mette With Hagensen

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden
Valg af stemmetællere og referent
Godkendelse af vedtægter for Skole og Forældre, Aarhus (bilag 1)
Vedtagelse af arbejdsprogram for Skole og Forældre, Aarhus (bilag 2)
Valg til bestyrelse
Eventuelt

Ad 1)
Mette With Hagensen er dirigent, hun konstaterer at generalforsamlingen er
rettidigt indkaldt og dagsorden godkendes. Det bemærkes at kun deltagere fra
medlemsskoler er stemmeberettigede og valgbare.
Ad 2)
Stemmetællere: Peter Starup og Rikke Lysholm Referent: Cecilie Harrits
Ad 3)
Drøftelse af vedtægterne med følgende bemærkninger til overvejelse forud for næste
generalforsamling:







Er angivelsen af antal af medlemmer som 3-7 den rigtige?
Skal valgperioden udvides til to år med forskudt valg mellem medlemmerne?
Skal det anføres, at man skal være medlem af en skolebestyrelse på
valgtidspunktet
Skal formand (og evt. næstformand) vælges direkte på generalforsamlingen
Hvor ofte skal revisoren vælges?
Skal suppleanter være personlige eller kan de træde i stedet for et hvert
medlem?

Vedtægterne godkendes.
Ad 4)
Drøftelse af forslag til arbejdsprogram:
Foreningens rolle ift. den eksisterende forening af skolebestyrelser i Aarhus (FSAA)
 Hvordan foreningen bliver høringspart og repræsenteret i kommunale råd og
udvalg – det bliver en sag for den nye bestyrelse i henhold til
arbejdsprogrammet.
 Økonomien i afdelingen. Mette oplyser, at landsforeningen har en pulje til
lokale aktiviteter, som afdelingen har mulighed for at søge. Desuden kan
københavnermodellen overvejes. Der er også kommunalt afsat penge til
kompetenceudvikling af skolebestyrelser – det forvaltes tilsyneladende af
områdecheferne – den pulje er værd at undersøge nærmere.
Arbejdsprogrammet godkendes.
Ad 5)
Følgende er valgt til bestyrelsen:
 Janus Boye, Samsøgades Skole
 Heidi Andreasen, Tranbjergskolen
 Tine Andresen, Mårslet Skole
 Rikke Lysholm, Mårslet Skole
 Demet Altan, Søndervangskolen
 Cecilie Harrits, Samsøgades Skole
Suppleanter
 Lisa Overgaard Ibsen, Tranbjergskolen
 Zeinab Hassan, Søndervangsskolen
Evt.
Mette Bach Larsen fra Århus Forældreorganisation fortæller om mulighed for at få
plads i ÅFO’s bestyrelse og at ÅFO evt. kan tilbydes samme mulighed.
Mette





With Hagensen fortalte om det, der fylder på den landspolitiske dagsorden:
Overenskomstforhandlinger
Digitalisering
En stærk folkeskole
Skolebestyrelsesvalg

Første bestyrelsesmøde er den 14. marts kl. 19.30 på Grøndalsvej 2

