BKF – Region Midtjylland

8. januar 2019

Kære Alle
Godt Nytår til jer.
Jeg håber, I er kommet godt ind i 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 18. januar 2019.
Deltagere: Per, Jørn, Lone og Helle
Afbud fra Merete

1. Internat sommer 2019: Drøftelse af temaer/indhold, forslag til oplægsholdere, sted og tid:
Af nedenstående mail fra Jesper (Region Nord) fremgår forslag til fælles tema til vores
internat. De møder op med 4 medlemmer fra bestyrelsen i Nord
Jeg har forhåndsreserveret Karpenhøj m.m. til den 2.-3. maj – se vedhæftede
Forslag til internat 12. og 13. september 2019. Nord er med! Vi starter kl 9.00 og med program fra kl
9.30 og slutter med frokost fredag kl 12 - 13.
Også fint med en balance mellem faglige oplæg og lidt aktivt. Måske lave noget mad sammen fra kl
16-18.
Karpenhøj ude på Djursland.
Mulige tematikker:
- Ledelseskommissionen ?
o Baggrunden er, at kommunerne arbejder med det forskelligt.
o Kunne man arbejde med tematikken forvaltningen skal være tæt på driften. Hvad
betyder det for vores praksis. Forslag til oplægsholder Kurt Klaudi.
o MED strukturen. Forslag faglige organisationer mv.
- Inkluderende læringsfællesskaber
o Hvordan lykkes vi med opgaven ?
o Hvad er der sket siden inklusionseftersynet ?
o Hvordan hjælpes vi med at se og støtte barnet i konteksten ? Hvordan bidrager fritid- og
kultur, dagtilbud, skole og familieområdet ?
o Hvad med skolevægring. Hvordan forebygger vi tværfagligt og tidligt. Hvad er
forældrenes rolle
- OBS på at vi også arbejder på tværs af Nord og Midt.
o Dynamikker
o God balance mellem det nære og det store
o Hvad er BKFs regionale bestyrelsesopgave
To fra Nord og to fra Midt. Fra Nord Morten og Jesper. Fra Midt Lone og Per. Budgetrammen er ca.
4000 kr. og med tilskud fra BKF på ca. 1000 kr.
Per kontakter Karpenhøj. Herefter kontakter Per gruppen.
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2. Mødekalender 2019



Den 29. maj kl. 13.00 – 16.00. Anne Vang kan deltage, og Helle henter/bringer fra Karup.
Internat 12. og 13. september. Anette bedes sende foreløbig indkaldelse ud.

3. Besøg af formandskabet i BKF
Anne Vang og en af næstformændene i BKF vil gerne besøge os (enten i bestyrelsesregi eller
i medlemsmøderegi) i foråret, så den del skal vi have planlagt.
Forslag den 29. maj kl. 8.30 til 12.00 i Silkeborg. Helle undersøger dato ved Anne Sofie.
4. Og endelig har vi generalforsamlingen den 29. marts, som vi også skal have planlagt. Jeg
vedhæfter varsling af generalforsamlingen, som jeg beder Anette Vester sende ud i dag eller i
morgen. Vi skal den 18. januar have styr på, hvem der er på valg, hvem der genopstiller og
hvem vi evt. vil bede overveje opstilling til bestyrelsen. Rasmus Byskov Nielsen fra IkastBrande er klar til opstilling til posten som formand for BKF-Midt. Og endelig skal vi overveje
tema til medlemsmøde inden generalforsamlingen. Her vil bl.a. kunne være nyt fra
fællesmødet den 4. januar i BKF for landsbestyrelsen og de landsdækkende netværk.
Dagsorden:
Bestyrelsens forslag til kandidater:
- Rasmus Byskov indstilles til formand
- Jørn Thomsen genopstiller
- Lone Baggersgård Petersen indstilles. Helle Støve som supl.
Formandens beretning
Nyt fra netværkene
Studietur – dato og tema
Tema er derudover ”Social (mis)forståelser”. Lone tager bolden. Oplæg ca. 30 min og så drøftelser.
Evt. Lene Jensen fra Randers.
Efter generalforsamlingen laver vi en konstituering.
Varsling af generalforsamlingen er udsendt til alle medlemmer 8. januar 2019
5. Evt.
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