
 

 

Bestyrelsesmøde Skole & Forældre København 

Torsdag d. 11. april 2019 
 

1. Formalia 

a. Fremmødt: Kirsten, Sebastian, Noah, Anders, Nils-Henrik, Linda, Frederik, Lotte, Marianne 

og Malou. Afbud: Malik, Kira, Maria og Snorre. 

b. Valg af ordstyrer og processtyrer 

Linda er ordstyrer. Kirsten er processtyrer. 

c. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet 14.03.19 

Dagsorden og referat godkendes. 

 

      2.    Foreningens kommunikationsstrategi 

             Kommunikationsplatform: Noah har været i kontakt med Slack, og vi kan få et tilbud med 85 

             procent rabat. Noah foreslår, at vi starter med gratisudgaven, hvor man kan have op til 100 brugere. 

             Noah sender en individuel invitation ud til alle i bestyrelsen om at joine Slack. 

             Ny Hjemmeside: Malou kontakter landsforeningen i forhold, hvorvidt de har nogle specifikke 

             krav (farver, logo etc.) til vores nye hjemmeside, så den sammenspiller med deres. Malou har 

             snakket med BF ift. processen med tilbud, programmør etc., og Lotte har også fået noget info fra  

             Hans, som hun sender til Malou. 

             Kommunikations-årshjul: Noah har lavet et udkast til kommunikations-årshjulet. Udkastet drøftes i 

             plenum. 

             Det foreslås, at der skal lægges flere deadlines ind ift. bladet. Noah tilføjer disse. 

             Der er generel enighed om, at udkastet til årshjulet er et rigtig godt udgangspunkt, og at vi kan tilføje  

             ting løbende. 

             Kirsten foreslår endvidere, at vi tilføjer, hvilket medie vi bruger til hvad - altså hvad ønsker vi at  

             kommunikere via de forskellige platforme. 

             Anders pointerer, at det måske er nemmere med et samlet årshjul for alle udvalg, hvor man fx  

             skelner mellem de forskellige udvalg og aktiviteter vha. farvekoder eller lign. Dette tages til 

             overvejelse. 

             Workshop om den nye hjemmeside: Det besluttes, at workshoppen afholdes umiddelbart inden næste  

             bestyrelsesmøde d. 22. maj kl. 17.00. 

 

3.    Henvendelse til udvalget vedr. budgetforslag om øget forældrebetaling 

       Der er fremsat et budgetforslag om at øge forældrebetalingen på fritidshjem markant.  

       Hertil har bestyrelsen formuleret et åbent brev rettet til Børne- og ungdomsudvalget.  

              Det besluttes, at brevet godkendes med en enkelt justering i afsnittet ”Fritidshjemmene skal   

              bevares” andet afsnit. Formuleringen ”Skole og Forældre København mener, det er rimeligt at  
              justere priser på fritidshjem svarende til den almindelige pris og lønfremskrivning” ændres til: 

             ”Skole og Forældre København mener, det er rimeligt med beskedne prisreguleringer.”  

       Kirsten sender brevet ud snarest. Malou sender desuden brevet til landforeningen og Københavns 

       Forældreorganisation (KFO) til orientering. 

 

       4    Opråb til christiansborgpolitikerne om at budgetloftet skal hæves/afskaffes 

      På baggrund af et fælles bestyrelsesmøde med KLF er det blevet besluttet, at SoF Kbh. og KLF laver  

      en kampagne, adresseret folketingspolitikere fra Københavns storkreds, om at budgetloven skal  

      afskaffes. Det er SoF Kbh.s holdning, at loftet hæves eller helt fjernes. Anders pointerede, at vi kan 

      arbejde for, at det bliver et tema i valgkampen. 
            Arbejdsgruppen (Kirsten og Anders) har planlagt, at lave en lille film, der fortæller, hvad loftet har af  



             konsekvenser for de enkelte skoler og for forældrene). Grafiker og tegner Mette Jeppesen laver  

             art work til filmen.  

  Tanken er, at filmen skal distribueres på SoMe samt på egen Facebookside. Det foreslås, at vi,  

  ligesom til skolebestyrelsesvalget, stiller spørgsmål til kommunalpolitikerne, om deres holdning til  

  budgetloftet, og drypper dialogen på Facebook.  

 Kampagnevideoens ”call to action” er, at folk skal forholde sig til, hvilken kandidat de stemmer på  

             (ift. deres holdning til budgetloven). Herudover skal vi opfordre folk til komme til demonstrationen  

             om at skrotte budgetloven, der finder sted d. 14. maj.  

  Det foreslås, at vi bruger Slack til at drøfte spørgsmål til kommunalpolitikerne, samt hvilke   

  kandidater vi ønsker at stille spørgsmål (i Øster storkreds?).  

             Det besluttes, at vi arbejder på en bruttoliste med spørgsmål på Slack. Sebastian laver en channel.  

             Udgifterne (ca. 17.000 kr.) til kampagnefilmen godkendes – som vi deler med KLF.  

 

       5.   Udpegning af repræsentant fra specialskolerne til vores bestyrelse (beslutning) 

             Vi har i SoF Kbh. fokus på inklusion og har brug for særlig viden og indsigt i 

             inklusionsarbejdet og arbejdet på specialskolerne. Det er derfor blevet besluttet, at  

             bestyrelsen (jf. vores vedtægter § 7b) udpeger et ekstra medlem til bestyrelsen, som repræsenterer     

             specialområdet. Kirsten har i den forbindelse mødtes med Niels Rom, formand for skolebestyrelsen  

             på Charlottegården Skole, og han stiller gerne op som repræsentant.  

             Det besluttes, at Niels Rom udpeges som ekstern repræsentant af bestyrelsen frem til 

             generalforsamlingen d. 26. oktober 2019. Niels vil deltage på møderne i det omfang det har  

             specialområdets/inklusionsområdet på dagsorden.  

 

       6.   Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 

a. Evaluering af forårskursus 19. marts. Der er kommet 18 besvarelser (se dropbox: 

https://www.dropbox.com/sh/iy7jz7p6mh0w1zi/AAClXI8GOJA1f6XKCSBe2ZvTa?dl=0).  

Folk har generelt været tilfredse med kurset. 

b. Evaluering af dialogmødet d. 10. april. Temaet for mødet var, hvordan vi løfter de 20 procent 

svageste elever, og der var nogle rigtig spændende oplæg i denne sammenhæng. BUF skal have 

stor ros for valg af oplægsholdere. 

Der er flere, som har gjort opmærksom på, at informationen omkring dialogmødet har haltet. 

Lotte pointerede, at hun manglede nogle konkrete værktøjer fra mødet, der kunne tages med 

tilbage til skolebestyrelsen. Herudover blev det pointeret, at de spørgsmål, der skulle drøftes ved 

bordene var for ukonkrete/brede. Det blev endvidere påpeget, at der igen sad for mange 

skoleledere ved samme bord. Marianne og Lotte melder tilbage til BUF med evalueringen. 

c. Efterårskursus med 80 % deltagelse af skolebestyrelser. Kursusudvalget har holdt møde.  

Pt er temaet for efterårskurset ”kommunikation.” Kursusudvalget har sendt en forespørgsel på 

Knud Romer som foredragsholder. Herudover har kursusudvalget foreslået Jens Gaardbo som 

oplægsholder, hvilket fik en blandet modtagelse i bestyrelsen. Marianne foreslog Christian 

Lima, som muligt alternativ. Lima sidder i HR7 - det firma der laver imagerapporterne på 

skolerne. Udvalget går videre med det. Kirsten pointerede, at vi, ift. temaet kommunikation, skal 

huske, at vores kommunikation skal tale ind i det strategiske. Det foreslås at kurset også kunne 

have fokus på ”Intern kommunikation.”  

Ift. ønsket om 80 procent deltagelse på kurset blandt skolerne laver kursusudvalget inden næste 

møde en plan for, hvornår vi går i luften med kurset, samt en plan for hvordan vi når ud til alle 

skolebestyrelser (dette skal også skrives ind i årshjulet). 

Malou kontakter forvaltningen mht. workshops om fredagen.  

d. Møde om foreningens vedtægter. 

Anders, Noah og Kirsten har været til møde med Morten. SoF Kbh. står fast på, at 

landsforeningen ikke skal godkende vores vedtægter, og de skal ikke kunne lukke os, men kan 

derimod beslutte af fratage os vores Skole og Forældre København navn, såfremt vi forsømmer 

vores forpligtelser. Aftalen med Morten er pt, at Anders indskriver de ting, vi er blevet enige 

med landforeningen om. Herudover ønsker landsforeningen, at vi skrifteligt argumenterer for, 

https://www.dropbox.com/sh/iy7jz7p6mh0w1zi/AAClXI8GOJA1f6XKCSBe2ZvTa?dl=0


hvorfor vi ikke vil gå med til de to punkter omkring lukning etc. Morten laver et udkast til, 

hvordan man kan udvide deres ret til at fratage os vores foreningsnavn. Vi afventer udspil fra 

landsforeningen. 

e. Ny arbejdsgruppe/følgegruppe vedr. forsøg med adaptivt, digitalt læremiddel i matematik. 

Sebastian er med i arbejdsgruppen, men der er intet nyt pt. 

f. Bekymrede UU-vejledere. 

Vi er blevet kontaktet i forbindelse med en generel bekymring blandt STU-vejledere ift. 

forslaget om effektivisering af STU-vejledningen, hvor der skæres ned fra 12 til ca. 2-3 

medarbejdere. Den 24. april er det oppe på udvalg. Ikke kun STU, men også den generelle UU-

vejledning bliver beskåret. 

SoF Kbh.s holdning er, at det er for kort frist at gøre noget inden d. 24. april. Det foreslås, at vi 

kommer med en generel udtagelse om hele UU-vejledningen, men at det skydes til næste møde, 

når det har været oppe på udvalg.  

 

7.    Kommende møder 

a. Aula. 

Næste Aula-møde er d. 6. maj. Frederik, Noah og Kirsten deltager. Noah har spurgt ind til, om 

man kan bruge Aula som samarbejdsplatform på tværs af institutioner. Det kan man ikke pt.  

SoF Kbh. er blevet inviteret til en accept-test af Aula på en hverdag kl. 8.30-11.00. 

Forvaltningen har lavet et princip til inspiration ift. Aula. Frederik finder dokumentet og sender 

det ud, samt melder tilbage til Aula mht. vores mødedeltagelse. 

b. Direktionen d. 7. maj. 

Input til mødet. Udvalget er ved at udarbejde en strategi for chancelighed, der skal vedtages 

inden sommerferien. Dette kunne være et emne på mødet. Marianne samler op på, hvornår der er 

deadline. Det foreslås også at nævne dialogmødet ift. skoleledere. Hvis man har andre input til 

direktionsmødet, bedes man skrive til Kirsten eller Sebastian. inden d. 7. maj. 

c. Andre? Intet nyt. 

  

       8.   Nyt fra 

a. Formandskabet. 

Mannah træder ud af sin skolebestyrelse, hvilket betyder at hun også er trådt ud af SoF Kbhs 

bestyrelse. Vi siger tak til Mannah for hendes indsats. Som følge af at vi ved sidste 

generalforsamling besluttede at gå fra maksimalt 12 bestyrelsesmedlemmer til 10 

bestyrelsesmedlemmer, indkaldes 1. suppleant ikke.  

b. Dagsorden og referater fra Børne og ungdomsudvalget. 

Den 24. april: ændring af skoledistrikter. Dialogmøde om udskolingen d. 4. juni ved 

skolefolkemøde i Fælledparken. Den 19. juni: karakterfri skoler, chancelighed, analyser af 

specialtilbud. 

c. Landsforeningen - intet nyt af relevans. 

 

9.    Eventuelt 

              Lærerundersøgelse om skolemobning. Helle Rabøl Hansen er projektleder på undersøgelsen, som  

              hun gerne vil sende ud til skolebestyrelserne. Hun har i den forbindelse spurgt om SoF Kbh. vil  

              være port til deres skoleledere. Marianne sender info ud. 

              Vi er blevet kontaktet af en sociologistuderende, som gerne vil følge to skolebestyrelser. Hun har  

              fået flere henvendelser på dialogmødet, og ellers gav Lotte udtryk for at de kunne være 

              interesserede. 

              Jakob der har startet Skole og Forældre Lejre har henvendt sig og spurgt, om han må komme på  

              besøg på et møde. Det må han gerne. Marianne kontakter Jakob og hører, om han har mulighed for  

              at deltage i vores junimøde. 

              Brug Folkeskolen holder politisk salon d. 15. maj.  

              Uddannelsesparathed. Frederik påpegede, at han hører fra flere steder, at det er angstprovokerende  

              for forældre. Hvad kan vi i SoF Kbh. gøre for at oplyse om det? Lotte foreslår, at vi evt. kunne tage 



              uddannelsesparathed op på efterårskurset/forårskurset. Kirsten oplyste, i denne sammenhæng om, at  

              Børne- og Ungdomsborgmesteren har rejst en problemstilling omkring brugen af  

              uddannelsesparathed ift. ministeriet.  

 

      10.   Evaluering af mødet  

              Det var dejligt, at mange kom til orde i dag. Der bliver udtrykt en generel glæde over møderne og  

              den gode stemning. Formandsskabet roses for deres arbejdsindsats. 

              Vi ses til næste møde samt hjemmeside-workshop d. 22. maj kl. 17.00 ☺  


