
Referat af bestyrelsesmøde 18. september 2017 

BUF´s Budget 2018. Budgetforliget prioriterer ud over bygning af flere skolespor skolernes 

overbygninger med begrundelsen, at elevernes lyst til at lære mere skal øges, at udsivningen 

skal nedbringes, og at flere unge skal søge erhvervsuddannelser. Området tildeles i alt 220 

mio. kr. over 4 år. Imidlertid falder der også andre bevillinger ud, så plusset er mindre, men 

dog til stede. Som forening skal vi gå ind og påvirke udmøntningen. Forliget peger på flere 

overbygningsskoler, særlige udskolingslinjer, Københavnerakademi og særlige tilbud til de 

kvikke elever samt mulighed for flere valgfag. Vi skal bidrage med en række analyser, fx 

hvordan udsivningen er på forskellige skoler. Bestyrelsen er enig om, at der skal findes 

forskellige løsninger på de forskellige skoler og områder. Vi tager kontakt til udskolingslærere 

og UU´ere for at få gode bud på løsninger. Vi får travlt, for politikerne skal tage stilling til de 

konkrete initiativer allerede 7. november. 

Vi er medarrangører af 3 valgmøder i.f.m. Kommunalvalgkampen, og planlægningen er så 

godt som på plads. 

TR-mødet 7. september i Amager Bio blev evalueret. Indholdet var godt, men selv om der 

var to gode indlæg fra TR´ere om Folkeskolelovens § 16 b, og en del spørgsmål fra salen, blev 

noget mere dialog efterlyst.  

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 6.oktober blev færdiggjort; der blev 

arbejdet på en resolution, og en anden vil blive udarbejdet i løbet af ugen. Modtageren af 

KLF´s Gyldne Pegepind blev udvalgt. En henvendelse fra TR på Gasværksvejens Skole 

Dorte Meyer blev drøftet, og hun bliver kontaktet af formanden. Endelig blev der samlet 

forslag til indholdet i den mundtlige beretning, der først færdiggøres umiddelbart før 

generalforsamlingen. 

Desværre har vi oplevet meget kedelige udviklinger på nogle folkeskoler. Det gav ud fra et 

oplæg fra formandsskabet anledning til en længere debat om, hvordan alvorlige 

samarbejdsproblemer takles. Der arbejdes videre med sagen. 

Vi støtter ´Danmark for velfærd´s landsdækkende Stormøde i Odense 4. oktober, hvor vi 

sender en delegation afsted. TR´erne har fået et brev med opfordring til at deltage. 
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