Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2018
Deltagere
Mårslet Skole: Rikke Lysholm
Mårslet Skole: Tine Andresen
Samsøgades Skole: Cecilie Harrits
Samsøgades Skole: Janus Boye
Tranbjergskolen: Heidi Andreasen
Referat:
1. Foreningens arbejde med underudvalg - hvordan sikrer vi nok kræfter til at lave et
stykke arbejde i foreningen
Vi inviterer interesserede skolebestyrelsesmedlemmer til et åbent bestyrelsesmøde d. 14/11 kl
19.00-21.00. Janus forsøger at få mødelokale på Grøndalsvej.
Det har været en succes at arbejde med underudvalg i forbindelse med besparelser. Vi vil gerne
fortsat kunne nedsætte udvalg efter behov. Beslutning om dette kan tages skriftligt af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer. Når et udvalg er nedsat skriver vi om det i FB-gruppen og på
hjemmesiden.
2. Plan for fremtidige møder
Næste møde d. 14/11 holder vi formøde kl 18.30 og åbent møde kl 19.00-21.00. Janus inviterer
et udvalgsmedlem.
Derudover afholder vi bestyrelsesmøde d. 14/1 2019 kl 19.00-21.00.
Generalforsamling afholdes i uge 9-10.
3. Forslag til arbejdsprogram til landsforeningen - måske kan vi lave et forslag omkring
støtte og ressourcer til lokalafdelingerne (både tid og penge)
Vi har fået en henvendelse fra SFK. Vi er enige i, at der er et problem, men synes ikke at det
foreslåede er en løsning.
Janus udarbejder forslag omkring landsforeningens støtte til lokalafdelinger og styrkelse af
økonomien for hhv. landsforeningen og folkeskolen.
4. Strategi i forhold til:
Læringsplatforme
Cecilie og Rikke deltager i foretræde for B&U-udvalget d. 24/10 2018.
Administrative fællesskaber
Vi skriver et læserbrev så snart tidsplanen for analysen og kommissoriet er kendt forhåbentlig i
løbet af uge 43. Vi arbejder på at få så mange skolebestyrelser til at skrive under som muligt.
5. Fællesarrangement med ÅLF omkring kompetenceudvikling af skolebestyrelser
Dorte Fisker fra ÅLF har foreslået et fælles møde for deres og vores medlemmer omkring
skole-hjem-samarbejdet. Vi synes det er en god idé og er medarrangører. Vi afventer forslag til
dato fra ÅLF.
6. Evt. ektraordinær generalforsamling for at få flere medlemmer i bestyrelsen (Ifølge
vedtægterne kan vi være op til 7) - Janus: Hvad tænker du omkring din rolle i
lokalforeningen, hvis du bliver landsformand? Det vil vel kræve en ny formand lokalt?
Hvis Janus bliver landsformand, skal vi have valgt ny formand lokalt.
Vi foreslår ændringer af vedtægter til generalforsamlingen vedr. tidspunkt for afholdelse af
generalforsamlingen, så det specifikt står, at den afholdes i foråret.
7. Næste skridt for Bevar gruppen på FB
Vi bevarer gruppen og sletter evt. irrelevante opslag.

