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Opfølgning og erfaringsudveksling
Ved dette første bestyrelsesmøde brugte vi en del tid på at snakke ind til hvordan vi vil drive
denne Lokalafdeling, og hvor langt vi var nået indtil videre.
Det var tydeligt, at det gav meget mening at udveksle erfaring omkring forskellige vigtige
emner vi alle berører i vores skolebestyrelser. Vi var omkring samarbejde mellem
skolebestyrelse og ledelse, inddragelse af elevrådsrepræsentanter, præsentation af
bestyrelsens beretning, kontaktforældre og skolernes økonomi.
Helt konkret blev vi glædelig overrasket over, at Lejre Kommune har et partnerskab med
Danske Skoleelever, om at være en elevvenlig Kommune. Læs mere her:
https://skoleelever.dk/elevvenlig-kommune/hvad-er-en-elevvenlig-kommune/dse-s-indsatsom
rader
Det betyder bl.a. at eleverne indenfor en 3 årig periode kan få kurser både for elevrådet og
kontaktlærer.
Osted skole berettede om deres nye tilgang til skolebestyrelsens beretning. De havde lavet
det som en nytårskur. Både for forældre og elever. Forældrene fik nytårstale (beretningen)
og workshop. Elever var til discofest i SFO.
Vi var også omkring kontaktforældre, som havde forskellige roller fra skole til skole.

I forhold til samarbejde med skoleledelsen var der gode tips at hente fra bl.a. Bramsnæsvig
Skole, hvor formanden for skolebestyrelsen sendte dagsordenenud, som var lavet i
samarbejde med skoleledelsen.
Formanden kunne informere, at hverken udvalg eller forvaltning var vendt tilbage på
henvendelsen fra Skole og Forældre omkring dannelsen en Lokalafdeling i Lejre. Derfor
besluttede vi, at det nu var vores tur, som Lokalafdeling, at invitere os på kaffe efter/før et
udvalgsmøde. Her er vores ambition, at starte en dialog omkring et partnerskab med Lejre
Kommune. Jakob skriver til udvalg, Helle Dydensborg og den nye vicekommunaldirektør.
Vedlagt til dette referat er Skole og Forældres bud på en partnerskabsaftale (formål og
indhold)

Nyt fra formand
●

●
●

●

De to Hovedbestyrelsesmedlemmer fra Roskilde Gitte Holm (Trekroner) og Michael
Preisler (Hedegårdernes Skole) har skrevet og tilbudt deres hjælp, hvis det bliver
aktuelt
Skole og forældres blad “Skolebørn” har interviewet mig om vores nye forening. Det
skulle gerne komme med i nr 2, som kommer inden sommerferien.
En skole i Sorø har henvendt sig om vores erfaringer. De går med tanker om at starte
en lokalafdeling, og ville høre om vores tanker og bevæggrunde for at starte en
lokalafdeling
Vi er blevet inviteret til et bestyrelsesmøde i Skole og Forældres lokalafdeling i
København. De vil gerne fortælle om deres erfaringer. Det er den 18. juni. Jacob og
Jakob deltager. Men alle er velkomne.

Kommunikation
●
●

●

Kommunikation: Jacob A vil undersøge omkring en samarbejdsplatform (Slack) om
det kunne være et redskab vi kunne bruge
Dorte er i kontakt med firmaet, som udvikler Aula, om der her kommer en platform,
som både vi kan bruge, og som kan bruges til erfaringsudveksling i
skolebestyrelserne generelt. Det sidst er, at det teknisk set vil være muligt at skrive
på tværs af skolerne fra november 2019.
Vi besluttede os at oprette en Facebook side til SoF Lejre. Jakob har sat SoF’s
sekretariat på sagen. De sætter siden op med logo mm.

Fremadrettet
●

Vi nedsatte en arbejdsgruppe som vil kigge på et efterårskursus for alle vores
medlemmer (forældrene i skolebestyrelserne i Lejre). Jakob og Jacob meldte sig. Her

●

●

kan Lokalafdelingen i København måske bidrage med erfaringer. Desuden kan SoF
komme med oplægsholder og input til workshops. Som udgangspunkt er ambitionen
at 50% af medlemmerne deltager.
Jakob foreslog, at vi prøver at søge penge til et foredrag i 2019 med Rane Willerslev:
https://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/rane-willerslev/
Her var vi enige om at foredraget “12-tals piger eller kreativitet? Hvordan vi uddanner
til innovationssamfundet” talte lige ind i vores dagsorden omkring både vores tilgang
til læring ,og som kritik af de mange test i vores skoler. Jakob søger penge ved SoF’s
lokalpulje. Anette foreslog at Trællerupskolen kunne lægge lokaler til, og ville gerne
være med i planlægningen af sådan et foredrag.
Det var skønt, at komme på besøg på Bramsnæsvig Skole. Vi savnede dog til til en
rundvisning, da alle var interesserede i hvordan hinandens skoler så ud. Så vi
besluttede, at hvert bestyrelsesmøde var på en ny skole i kommunen, og at vi afsatte
tid til en halv times rundvisningen inden mødet. Dorthe inviterede os til Hvalsø Skole
til det næste møde.

Løst og fast fra den store verden
●

●

På tirsdag kommer Lola Jensen til Osted Kulturhus med foredraget: Job, familie og
Børn. Der er stadig billetter!
https://ostedkulturhus.safeticket.dk/51143/Job_familie_boern
Den 2. maj vedtog alle folketingets partier (undtagen enhedslisten) en justering af
folkeskoleloven!
Se mere her:
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/maj/190502-lov-om-justering-af-folkeskolener-vedtaget.
Skole og forældres høringssvar i forbindelse med justeringen:
http://skole-foraeldre.dk/file/6252/download?token=vX7ipea2
Skolelederne i Lejre er indkaldt til møde om denne justering, så I vil nok alle snart få
mere at vide omkring den eksakte implementering på vores skoler.

Næste møde
●

Uge 25 (dato kommer ud, Dorthe ville lige tjekke med Hvalsø)

