
Referat af bestyrelsesmøde 27. november 2017 

Vi indledte dagen med en lang drøftelse af situationen omkring Jamal Bakhteyar. Den endte med 

en opfordring til Jamal om at nedlægge sit mandat. Dette skete sidst på dagen. 

Resultatet af kommunalvalget blev kendt i dagene efter 21. november. Jesper Christensen (A) 

bliver ny Børne- og Ungdomsborgmester, hvilket vi er udmærket tilfredse med. Vi kender ikke 

sammensætningen af BUU, men véd dog, at Jan Andreasen (Socialdemokratiet) og Henrik 

Svendsen (Dansk Folkeparti) ikke blev genvalgt, hvilket er ærgerligt, da vi har haft et godt 

samarbejde med dem. 

Bestyrelsen drøftede en strategi for kontakten til de nye medlemmer af udvalget, der blandt 

andet omfatter møde med formandsskabet, fællesmøder med bestyrelsen, og møder hvor vi 

sammen med Skole & Forældre drøfter, hvordan vi bedst samarbejder, og hvilke mål vi søger. 

Endvidere vil vi arrangere skolebesøg, så de nye medlemmer af det politiske udvalg straks kommer 

ud og mærker savsmuldet. 

Vi reviderer pø om pø de tidligere vedtagne foreningspolitikker for at sikre, at de lever op til 

dagens krav. En lettere revideret kommunikationspolitik blev drøftet, hvilket resulterede i en 

række ændringsforslag, der blev vedtaget. Det gennemskrevne dokument fremlægges på 

bestyrelsesmødet 7. december, hvor det så skal vedtages. 

Det reviderede Frihedsbrev for den digitale redaktør (Jan Klint Poulsen) blev vedtaget med en 

enkelt rettelse. Det kommer lige som kommunikationspolitikken til at ligge på foreningens 

hjemmeside 8. december. 

Tillidsrepræsentanternes fremmøde er ikke helt stabilt, og nogle glimrer ved deres fravær. 

Thomas Roy havde udfærdiget en oversigt over TR´ernes fremmøde på det seneste års TR-møder. 

Det viste sig, at der er en mindre gruppe, der kun har deltaget i et enkelt møde, hvilket må siges at 

være utilfredsstillende. De fleste har dog deltaget i 3-4 møder, og enkelte har haft 100 %´s 

fremmøde. Det er vigtigt, at TR´erne har et stabilt fremmøde, idet foreningen har brug for at høre 

deres synspunkter, og vi har også behov for, at de mange meddelelser, vi leverer, bliver 

videregivet i en eller anden form til medlemmerne. Bestyrelsen drøftede, hvordan vi kan gøre TR-



møderne mere relevante og inddragende, så flere føler de får et godt udbytte med hjem. 

Problemstillingen vil blive fulgt op efter nytår efter oplæg fra Fagligt Udvalg. 

Lærerkalenderen var sidste år et stort hit, så bestyrelsen besluttede at købe 1.200 eksemplarer til 

det kommende år. Der kommer meddelelse ud om, hvordan de vil blive distribueret. 

Da der mangler pladser til de mange flere elever i Ørestaden, drøfter politikerne, om en løsning 

kan være to fødeskoler og en overbygningsskole. Vi fastholder foreningens synspunkt, at skolerne 

skal være hele skoler fra 0.-9. klasse og besluttede at videresende Ørestad Skoles gode kommentar 

om at fastholde en enhedsskole, der ligger på hjemmesiden, videre til Børne- og Ungdoms-

udvalget. 

Jan Trojaborg 

 


