
 

 

Bestyrelsesmøde Skole & Forældre København 

Tirsdag d. 19. februar 2019 
 

 

1. Formalia 

a. Fremmøde: Kirsten, Sebastian, Noah, Mannah, Nils-Henrik, Marianne, Lotte, Kira, Frederik, Linda, 

Maria, Anders og Malou. Afbud: Jenny, Malik og Snorre. Besøg af formand for KLF, Lars Sørensen 

kl. 19.00. 

b. Valg af ordstyrer og processtyrer 
Linda er ordstyrer, Kirsten er processtyrer 

c. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet 20.01.19 
Dagsorden og referat godkendes. 

 

2. Gennemgang af effektiviseringer budget 2020 

KLF-formand, Lars Sørensen, var inviteret til at give bestyrelsen et indblik i grundlaget for budget 2020, 

samt i de budgetforslag der arbejdes med.   

Diskussion af spareplan/effektivisering på børne- og ungeområdet i Københavns Kommune, bl.a. ift. 

områderne, sammenlægning af skoler og effektivisering af administration. 

Marianne: det kunne være interessant at se en oversigt over alle lokale skolers ledelseslag. Lars Sørensen 

vil gerne forhøre sig om, hvorvidt det er muligt at få fat på en sådan samlet oversigt. 

 

3. Principbeslutning om hvornår og hvordan SoF Kbh. finansierer deltagelse på landsforeningens     

kurser  

Punktet udsættes til næste møde. 

 

4. Præsentation af kommissorium for kommunikationsstrategi 

Kommunikationsudvalget har haft møde i dag, dog foreligger der endnu ikke et kommissorium for 

kommunikationsstrategien. 

    Den fremadrettede kommunikationsstrategi samt diverse input diskuteres i plenum. 

• Vi skal sikre os, at vi har den korrekte kontaktinformation på alle skolebestyrelsesmedlemmer i 

Københavns Kommune (vores målgruppe). Derfor er det vigtigt med opdaterede lister. Kirsten 

spørger ind til processen for lister. Anders oplyser, at det Tina fra landsforeningen, som sidder 

med listesystemet.  

Det uddybes endvidere, at det er skolesekretærerne på de enkelte skoler, som opdaterer 

bestyrelsesmedlemmerne og videregiver informationen til landsforeningen.  

Der synes at være en generel problematik ift., at listerne ikke bliver ordentligt opdaterede. Det 
foreslås i denne sammenhæng, at kommunikationsudvalget laver noget opsøgende arbejde ift. de 

enkelte medlemsskoler - fx ved at tage direkte kontakt til skolesekretærerne.       

• Det er vigtigt, at vi i SoF Kbh. er synlige - især når nye medlemmer træder til. Det drøftes, om vi i 

den forbindelse skal tage ud på medlemsskolerne og præsentere os.    

• Vi vil gerne blive bedre til at vidensdele. Det drøftes, om SoF Kbh. skal have et digitalt forum for 

vidensdeling, samt om dette evt. kan tænkes ind ift. en ny hjemmeside. 

• Vi vil gerne have gang i arbejdet med en ny hjemmeside. (Brug Folkeskolen skal også have en ny 

hjemmeside, så kunne man evt. lave noget synergi her?). Kommunikationsudvalget afsøger 

konkrete muligheder vedr. en ny hjemmeside. 

• I forhold til at skabe mere synlighed omkring SoF Kbh. er der umiddelbar enighed om, at vi skal 

lave en præsentations-/introvideo. 

• Det drøftes, hvorvidt det stadig er hensigtsmæssigt at udgive medlemsbladet i fysisk form.  



Anders påpeger vigtigheden i, at vi har noget fysisk. Marianne foreslår, om SoF Kbh. evt. kunne 

vi få nogle sider i Skolebørn?  

Frederik pointerer, at det er nemmere at arbejde med en fast deadline end en dynamisk deadline.  

                 Kirsten mener, at vi skal holde fast i, at der kommer noget fysisk ud til de enkelte medlemmer.  

Der er umiddelbart generel enighed om, at det handler om at vise, at vi dækker og udfylder vores 

opgave ved at gøre noget synligt, hvilket et fysisk medlemsblad bidrager til. Samtidig er der 

enighed om, at vi også bør være åbne overfor, at behovet for et fysisk medlemsblad kan ændre sig 

over tid.  

• Kirsten foreslår, at vi laver et kommunikations-årshjul, hvor det fremgår, hvornår vi skal hvad, 

samt hvor informationen skal ud etc.  

   

5. Aula – hvordan kan vi klæde skolebestyrelserne på 

Noah og Frederik har deltaget i to møder med forvaltningen samt FU-møde med direktionen. Der er 

indkaldt til møde igen d. 25. februar.  

På Aula-mødet med forvaltningen blev anvendelsesstrategien for Aula diskuteret. Frederik har lavet et        

oplæg for dette til sin bestyrelse og sender også oplægget til SoF Kbh.  

Frederik har kontaktet landsforeningen for at høre, hvor de er ift. arbejdet med Aula. Frederik har fået 

noget materiale, fra landsforeningen, fra nogle prøveskoler og synes at materialet er godt. Frederik foreslår, 

at vi bruger links samt mail fra Poul og lægger på det på hjemmesiden/Facebook. 

På dagordenen til mødet d. 25. februar vil vi gerne drøfte, hvordan vi skal kunne udtale os om Aula, når vi 

hverken har adgang til eller set systemet? 

Kira pointerer, at vi har en stor kommunikationsopgave ift. Aula - både mht. at fortælle at det er der, og 

hvad det er. Flere skolebestyrelsesmedlemmer er tilsyneladende stadig uvidende om at det findes.  

Noah har været prøvekanin ”som forældre-bruger” af Aula. Som test gik det godt, men der er stadig en del 

babyfejl. 

I uge 8-skolepakken skulle der komme info til skoleledelserne om Aula. 

Frederik påpeger, at der indtil videre kun har været fokus på anvendelsesdelen, dvs. kommunikationen via 

Aula.  

Århus-materialet om retningslinjer for Aula er knaldgodt. Frederik sender materialet ud, og Noah lægger 

info om Aula på Facebook 

 

6. Bestyrelsens årsplan 2019 

    Opsummering af Skole og Forældre Københavns fire fokusområder. 

    Udsendte årsplan for 2019 gennemgås (se dropbox for årsplan). 

    Stående udvalg:  

• Forretningsudvalg: Kirsten, Sebastian, Noah, Kira og Malik 

• Politikudvalg: Kirsten, Maria, Kira, Marianne 

• Kursusudvalg: Linda, Nils-Henrik, Noah, Mannah, Malou 

• Kommunikationsudvalget: Kira, Noah, Nils-Henrik, Lotte, Malou      

    Arbejdsgrupper: 

• Aula: Frederik 

• Børn der halter bagud: Marianne, Malik, Lotte, Kirsten (udvalget kommer med et udspil).  

Kirsten foreslår, at vi afventer, hvad der kommer fra forvaltningen. Det foreslås endvidere, at emnet 

tages op på næste dialogmøde. 

• 4-års-strategi for forældresamarbejde – vedvarende fokus på kompetent forældresamarbejde: 

Kirsten, Maria, Sebastian 

• Uddannelsesvejledning: Anders, Linda, Sebastian 

• Vedtægts- og forretningsorden: Anders, Noah, Kirsten. Arbejdsgruppen har møde med 

landsforeningen.  

• Skolelederuddannelsen: Frederik og Kira 

• Standardforretningsorden for skolebestyrelser: Anders, Nils-Henrik, Mette Mertz 

 



7. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 

a. Kursusudvalget: Forårskursus 19. marts. Malou genudsender reminder om tilmelding ud. Hvis ikke 

det batter, så skriver Malou til ud til bestyrelsen, som kan kontakte egne medlemsskoler. 

b. Forretningsudvalg – møde med direktionen. 

Jesper er meget interesseret i at fortsætte dialogen. Der blev snakket om næste dialogmøde, hvor 

overskriften bliver noget med ”inklusion og den rummelige skole.”  

Status på udskolingsinitiativer: Der er flere i år på forældreinvolvering end sidste år. Der er blevet 

spurgt, om SoF Kbh. vil skrive ud til skolebestyrelsesmedlemmerne ift. udskolingsmidlerne.  

Der er kampagne i uge 11 om udskolingsinitiativerne. FU har kommenteret på et brev i forbindelse 

med dette.  

Skolebestyrelsesmedlemmerne får info om puljen/midlerne og opfordres ligeledes til at bruge det. 

Man kan se, hvem der har fået af puljen, og hvad midlerne er gået til. Der bliver også lavet en 

hjemmeside: ”vi vokser Kbh.”, hvor man ligeledes kan orientere sig om, hvordan de enkelte skoler 

bruger midlerne. 

c. Møde omkring skolelederuddannelse d. 22. januar. Kira og Frederik deltog i mødet. 

De var overraskede over, hvor lidt fokus der er på forældrevinklen ift. uddannelsen.  

Både skolederforeningen og lærerforeningen bød ind og tog SoF Kbh.s perspektiver med. 

 

8. Kommende møder 

a. Den 25. februar: Aula i København med centerchef, Ditte Bergholdt Asmussen, og faglig 

projektleder, Marie Rubeck Ødegaard 

  

9. Nyt fra 

a. Formandskabet.  

b. Dagsorden og referater fra Børne- og ungdomsudvalget (Nils-Henrik). 

Interessante emner: Den karakterfri skole og temadrøftelse om pejlemærker på folkeskoleområdet. 

Se referatet i dropbox: 

https://www.dropbox.com/s/bq7d04r1e8d73ke/bufm%C3%B8de%20dagsorden%20200219.pdf?dl=

0  

c. Landsforeningen. 

De har haft hovedbestyrelsesmøde i januar, hvor der skulle vælges næstformand. Cecilie blev valgt. 

Der har været temadrøftelse i politikudvalget om de formelle kompetencer i skolebestyrelser - 

eksempelvis kommunens og skolelederens forpligtelser over for skolebestyrelsen, ift. til at de 

uddannes til arbejdet.  

d. Nyt fra ministeriet (justering af folkeskoleloven). 

Fokuspunkter: Skoleugens længde, øget faglighed og kvalitet - ekstra fagtimer, skolebestyrelsens ret 

til deltagelse ved ansættelse af skoleleder.  

Linda fortæller, at der findes en god pixi-udgave af ”justering af folkeskoleloven” på nettet. 

Linda/Malou finder den og sender den ud. 

 

10. Evt. 

Forvaltningen har sendt et forslag til indhold på næste dialogmøde. Lotte og Marianne kommenterer på 

mail og melder tilbage til forvaltningen. 

      Malou sender en ny mail ud til alle de ”nye” medlemmer ang. deres SoF Kbh.-mailadresser. 

      Eventuelle problemer vedr. dropbox, mails og teknik tages op på næste møde. 

      Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 14. marts. Vel mødt. ☺  
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