Formandens beretning, BKF Hovedstaden marts 2019
Børne- og kulturchefforeningen i Region Hovedstaden talte ved årsskiftet 2018/19 uændret
121 medlemmer.
Foreningen består af følgende netværk:
Dagtilbudsnetværk
Direktørnetværk
Børne og familienetværk
Kultur- og fritidsnetværk
Skolenetværk
Netværkene fastsætter selv deres møderække i løbet af året, og der afholdes 2 fællesmøder
for alle netværk.
Direktørnetværket mødes kun på fællesmøderne.
Alle netværk er repræsenteret i de landsdækkende netværk. Medlemmer af de
landsdækkende netværk fremgår nederst.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder og har været
repræsenteret ved alle møderne i landsbestyrelsens regionsformandsmøder.
I løbet af året er Lina Thieden og Anja Ougaard udtrådt af bestyrelsen. De takkes begge for
deres indsats i bestyrelsen.
Aktiviteter i Region Hovedstaden 2018
Bestyrelsen ønsker at skabe de bedst mulige rammer for vores medlemsaktiviteter og
dermed leve op foreningens faglige og sociale formål, herunder at støtte arbejdet i de faglige
netværk.
2018 har i lighed med tidligere år også rummet mange faglige diskussioner både i og uden
for netværkene.
Tilbagemeldingerne fra netværkene er altid, at det er gode møde med relevante dagsordener
som giver mening for deltagerne – først for fremmest for deres daglige opgaver, men også
som et rum for kollegiale drøftelser.
I 2018 afholdt foreningen to fællesmøder – i marts og september med temaerne Inklusion og
Strategisk anvendelse af data til tidlig opsporing.
Samarbejde med de øvrige chefforeninger i Region Hovedstaden.
Der har ikke været afholdt fællesmøder i 2018 med Kommunaldirektørforeningen eller
Socialchefforeningen.
Nyt fra landsbestyrelsen
Anne Vang fra Ballerup blev i 2018 en ny formand for foreningen efter, at Jan Henriksen
fratrådte tidligere på året. Anne blev indstillet af Region Hovedstadens bestyrelse, og vi er
både stolte af og glade for, at Anne har påtaget sig den store opgave. Det er positivt, at
Regionen kan stille med så stærke kræfter.

Efter formandsskiftet har Hovedbestyrelsen fortsat sit arbejde med at danne en strategisk
ramme, for hvorledes foreningen kan arbejde med interessevaretagelse inden for sit formål.
Hovedbestyrelsen tager således i 2019 på besøg i samtlige regionsbestyrelser.
Fra BKF Region Hovedstaden er følgende repræsenteret i landsdækkende netværk.
Gorm Bagger Andersen, formand for Skolenetværket
Jens Overgaard, Kultur- og Fritidsnetværket
Anders Christiansen, Kultur- og Fritidsnetværket
Helle Stennicke, Børne- og Familienetværket
Susanne Poulsen, Dagtilbudsnetværket
Lotte Aabye, Dagtilbudsnetværket
Mikala Jørgensen, Skolenetværket
Rikke Reiter, Skolenetværket
Dennis Danielsen, Skolenetværket
Susan Bjerregaard, Ungenetværket

