Marts 2018

Referat
Generalforsamling Samrådet for Specialskoleledere
2. marts 2018
1.

Dirigent og referent.
Jesper Juel Pedersen ‐ dirigent
Susanne Hjermitslev ‐ referent.

2.

Mødet er indkaldt lovligt.

3.

Bestyrelsens beretning.
Christine Helmudt er repræsentant i følgegruppen for inklusion, der tidligere har været i
Undervisningsministeriet, men som nu er flyttet til KL. Christine har indtil nu kun været indkaldt til et møde;
det har stået lidt på pause ifm. at følgegruppen er flyttet til KL. Det vil der nu blive rettet op på, da der var stor
utilfredshed med, at følgegruppen ikke har fungeret.
Der er lavet en undergrupper ift. trivsel og trivselsmålingerne. Der er indkaldt til møde igen i marts 2018.
Derudover har bestyrelsen arrangeret samrådet for specialskoleledere marts 2018

4.

Regnskab
Regnskabet forelægges; det ser fint ud og godkendes af Grethe Juul.

5.

Valg af bestyrelse
Jesper Juel Pedersen, Simon Bay Andersen, Christina Enø Helmudt og Susanne Hjermitslev genopstiller og er
genvalgt.
Der var ikke andre, der ønskede at træde ind i bestyrelsen.

6.

Behandling af indkomne forslag/temaer
Susanne Bardum: Københavns Kommune er i gang med brobygning til fælles mål, som er et 3‐årigt
udviklingsforløb. Der arbejdes lige nu med mulighed for at vise progression i læringsportalen MeeBook.
Materialet er ikke hemmeligt, men er fortsat arbejdspapirer. Styregruppen for udviklingsforløbet vil sende
materiale til inspiration til Samrådets hjemmeside, når de synes, at der er materiale, der kan sendes mere
bredt ud.
Christine Helmudt fortæller at læringskonsulenterne i specialundervisning har pt. ikke fortsættelse af deres
kontrakt. Som det ser ud nu så er det kun fagkonsulenterne, der fortsætter de næste tre år.
Christine Helmudt understreger at det er vigtigt at få etableret nogle netværk, så vi kan hjælpe hinanden med
at udvikle det, som Undervisningsministeriet fortsat ikke vil tage centralt ansvar for at udvikle. Det er generelt
svært for at få lydhørhed i Undervisningsministeriet.

7.

Revisor
Grethe Juul modtager genvalg som revisor

