
 

 

Bestyrelsesmøde Skole & Forældre København 

Onsdag d. 22. maj 2019 

 
1. Formalia 

a. Fremmødt: Kirsten, Sebastian, Noah, Linda, Nils-Henrik, Marianne, Kira, Anders og Malou. 

Afbud: Malik, Snorre, Maria, Lotte, Niels og Jenny. 

b. Valg af ordstyrer og processtyrer 

Linda er ordstyrer, Kirsten er processtyrer. 

c. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet d. 11.04.19 

Dagsorden og referat godkendes. 

 

2. Opfølgning på workshop om foreningens hjemmeside, årshjul og vidensdelingsstrategi (Slack) 

             Det blev besluttet, at kommunikationsudvalget til næste bestyrelsesmøde skal have lavet et  

             visuelt forslag til hjemmesidens layout og design. Herunder konkrete overskrifter til hoved- og  

             undermenuer på baggrund af det fælles indholdsudkast, der blev udarbejdet til hjemmeside-  

             workshoppen. Kommunikationsudvalget fremlægger forslaget på bestyrelsesmødet d. 18. juni. 

 

3. Oplæg om indhold til bladet  

Bestyrelsen drøftede indhold til sommerudgaven af Orientering.  

Det blev besluttet, at bladet skal indeholde følgende artikler - herunder, hvem der har ansvaret for 

udarbejdelsen af disse: 

• En leder (Kirsten). 

• Forårskurset (Malou). Artiklen er lavet, men finpudses ift. overskrift m.m. 

• Aula (Frederik). Malou kontakter Frederik. 

• Forældrebetaling på fritidshjem (Sebastian). 

• Budgetloven. BF vil gerne bidrage med en artikel herom. Marianne er tovholder på 

overleveringen. 

• Skolefolkemøde (Linda). 

• Efterårskurset - tema m.m. (Malou).  

De færdige artikler samt billedmateriale skal sendes til Malou senest d. 15. juni. Malou læser 

korrektur og lægger artiklerne i dropbox senest d. 20. juni, så Niels-Henrik kan layoute bladet og 

sende det til tryk i tide. 

Den fastsatte udgivelsesdato for bladet er mandag d. 12. august. 

 

4. Status på kampagne om ”skrot budgetloftet” og folketingsvalget  

             Kampagnen 

Politikerne har brug for, at vi skaber noget mere larm. Det er vi nødt til også at kommunikere til 

vores bagland. Forældrestemmerne er vigtige - der er brug for, at der også er forældre, som møder op 

og kæmper for det, hvis status quo skal ændres. 

Valgdebatten d. 23. maj 

Bestyrelsen kommer med input til debatten. 

Der nævnes en problematik omkring inklusion, der bliver til eksklusion, fordi man ikke har 

tilstrækkelige ressourcer (fx reducerede skemaer til inklusionsbørn).  

Linda har en bekymring ift., at vi taber børn pga. manglende ressourcer. 

 

 



Det foreslås, at spørge politikerne om det styringsmæssige fokus. Herudover foreslås det, at man kan 

diskutere tilskuddet til privat- og friskoler med en Københavnervinkel. Eksempelvis at friskolerne 

enten skal være med til at løfte det sociale eller have et mindre tilskud.  

Sebastian har udfærdiget nogle konkrete spørgsmål til politikerne, som Noah har haft sendt afsted. 

Fem har svaret. Noah drypper politikernes svar på Facebook efter Europaparlamentsvalget. 

 

5. Input til følgegruppen omkring bedre kapacitetsudnyttelse af de københavnske skoler – 

herunder eventuel ny skolestruktur  

Kira og Marianne deltager i tre møder ift. ovenstående - to i juni og et i september.  

De har mere konkret information på næste bestyrelsesmøde d. 18. juni.  

 

6. Høring om skoledistrikt  

Bestyrelsen drøftede forvaltningens høringsbrev. Bl.a. ift. hvorvidt SoF Kbh. skal have en generel 

holdning til ændring af skoledistrikter. Der var enighed om, at det skal vi ikke pt. Dog var 

synspunktet, at det generelt set er en god idé at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt et givent 

ændringsforslag er blevet tilstrækkelig gennemtænkt. 

             Det blev endvidere diskuteret, om SoF Kbh. skal lave et forslag til prioriteringsændring af udvalgets 

             Principper for ændringer af skoledistrikter, hvor Elevsammensætning (ønsket om en balanceret  
             elevsammensætning) og Kapacitetsudnyttelse (økonomisk hensyn) skifter plads. Der var delte   

             meninger om dette, hvorfor vi ikke umiddelbart går videre med det.  

             Det blev besluttet, at SoF Kbh. ikke afgiver noget høringsvar. 

 

7. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg  

a. Svar fra borgmesteren på åbent brev vedr. stigning af forældretakst i fritidstilbud. 

Status: Vi har fået svar fra Jesper Christensen. Hans hovedpointe var, at de fattigste børn 

stadig har mulighed for friplads. Den er lagt frem til budgetforhandlingerne, i den form vi 

har kendt hele tiden. 

b. Følgegruppen vedr. skolelederuddannelsen er overgået til landsforeningen. 

Frederik og Kira har jf. sidste bestyrelsesmøde deltaget i følgegruppemøder. Vi var blevet 

officiel del af følgegruppen, men nu vil landsforeningen gerne overtage pladsen, da 

genstandsfeltet også er landspolitisk. Frederik har derfor trukket sig. Den generelle holdning 

er, at det er lidt ærgerligt, at vi ikke får lov, at følge den til dørs, da Kira og Frederik havde 

fået et rigtig godt samarbejde op at køre med KLF. Vi følger fortsat med på sidelinjen. 

Morten har foreslået et overdragelsesmøde. 

c. Forretningsudvalgets møde med direktionen d. 7. maj 2019. 

Forældrebetalingen på Eat stiger ca. fire kroner. 

Specialområdet: Der er fokus på systematikken ift. til at arbejde med specialområdet. 

Nedslagspunkter var bl.a. børnesynet og forældreinddragelse. 

Chancelighed: Camilla Niebuhr fortalte, at de giver udvalget en status på, hvordan de har 

arbejde med chancelighed over de sidste 10 års tid. De kommer altså ikke med nye 

initiativer, men blot en status. 

Uddannelsesparathed: Trivselspakken. Der er fokus i kvalitetsrapporterne på, hvordan 

eleverne får feedback på deres trivsel og læring (feedback skal vægtes mere). 

Punkt 5 - det videre arbejde med standardforretningsorden: 

Nils-Henrik har undersøgt om de enkelte skolebestyrelsers forretningsorden er tilgængelig 

på skolens hjemmeside. På størstedelen af skolernes hjemmesider kom den ikke frem, når 

man brugte søgefunktionen. Det blev pointeret, at det er problematisk, at elever, personale 

m.fl. ikke kan se/finde skolebestyrelsernes forretningsorden på skolens hjemmeside. Det er 

ligeledes problematisk, hvis skolebestyrelserne ikke har en forretningsorden. 

Det blev besluttet, at det fortsat er SoF Kbhs holdning, at der skal laves en 

standardforretningsorden for de skoler, der ikke selv har en. 



Anders foreslog, at vi afventer referatet fra direktionsmødet. Endvidere at vi skal have ført 

præcist ind i referatet, hvad vores ønsker er. 

Punktet genoptages til næste møde. 

 

8. Kommende møder  

a. Aula - nyt møde i juni.  

b. Andre? - intet nyt udover de møder, der nævnt i punkt 5. 

 

9. Nyt fra  

a. Formandskabet. Kirsten har været i P4. 

b. Dagsorden og referater fra Børne- og ungdomsudvalget. 

Interessante punkter: 

• Husum og omegns skoler er gået sammen ift. rengøringsproblematik. Godt 

eksempel på at samarbejdet fører noget med sig. 

• Ny skolestruktur: "forvaltningen vil udarbejde et beslutningsoplæg om en bedre 

klassedannelse gennem ny skolestruktur". "Potentialet ved en ny skolestruktur er 

gennem bedre klassedannelse at reducere antallet af klasser ved en anden fordeling 
af eleverne." 

• Udmøntning af ændring i Folkeskoleloven: skoleleder får kompetence til at 

konvertere UU til ekstra personale i undervisningen og reducere UU og bruge det til 

konfirmationsforberedelse. 

c. Landsforeningen - intet nyt. Der er møde på lørdag d. 24. maj. 

 

      10. Eventuelt  

            SoF Kbhs vedtægter. Anders har tilføjet vores rettelser. Morten er stadig ikke vendt tilbage. Anders  

            rykker ham for det. 

            Der Kommer to fra lokalforeningen Lejre på besøg på næste møde. 

            Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 18. juni. Vel mødt ☺  


