
Referat af bestyrelsesmøde 12. juni 2017 

 

Der var enighed om, at grillarrangementet 1. juni var en stor succes. Der var vel omkring 150 gæster i løbet 

af de 3 timer i vældig godt vejr. Pølser, øl og vin vakte glæde, og som nyt kunne man sidde ned på bænke 

ved de nyindkøbte ´Berlinerborde´. Nyt var også besøget af de inviterede politikere fra BUU, Henrik Nord 

(R), Jan Andreasen (A), Henrik Svendsen (DF) og Gorm Gunnarsen (Y) samt Kim Hjerrild fra Alternativet, hvis 

besøg vi vil overveje at gentage næste år. 

Vi har to valgmøder op til kommunalvalget 21. november i støbeskeen. Et 2. november hvor TR´erne og 

AMR´erne er samlet til møde. Umiddelbart efter mødet fortsætter vi med et valgmøde med et politisk 

panel og inviterer i.ø. alle  medlemmer til denne del. Derudover har vi et samarbejde med Folkekirken og 

dens skoletjeneste, Skole & Forældre, BUF og UCC, hvor vi er ved at planlægge et valgmøde 14. november 

på UCC med deltagelse af deres lærerstuderende. 

Pædagogisk Udvalg har besøgt to børnehaveklasser og talt med børnehaveklasselederne. Der er ingen tvivl 

om, at indskolingen er presset, og derfor overvejer bestyrelsen, hvordan vi kan gøre forholdene bedre for 

børnehaveklasselederne og dermed forbedre kvaliteten for skolebegynderne. Vi ser også nøjere på 

mulighederne for forbedret efteruddannelse. 

KLF har nogle anbefalinger til anvendelse af de lokalt udlagte lønmidler, som TR´erne forhandler med 

deres skoleledelser. Disse anbefalinger skal revideres efter Lov 409, hvilket Fagligt Udvalg kommer med et 

udspil til. 

Der skal ske en præcisering af forholdene omkring implementeringen af den nye teknologiske platform 

MeeBook. Forvaltningen må tydeliggøre, at der i forbindelse med undervisningen i brugen af platformen 

skal foregå en pædagogisk diskussion af hvilke mål, skolen og lærerne har med undervisningen, og at det er 

lærerne, som selv skal udvikle didaktikken, og at det skal afklares, hvordan og hvornår platformen skal 

bruges som et godt hjælperedskab til at opfylde de lokalt formulerede mål. Formanden har skrevet til 

forvaltningen og bedt denne om at præcisere, at der skal foregå denne dialog, og at det er den enkelte 

skole, der selv fastlægger indførelsesprocessen. 

Kultursociologen Christian Horst har netop inden sin pensionering skrevet en bog om problemerne omkring 

inklusionen af elever med en anden etnisk baggrund end dansk. Vi besluttede at invitere ham til et 

medlemsarrangement i huset på 2. sal 18. september kl. 16-18. 

Jan Trojaborg 

 


