
 

 

Bestyrelsesmøde Skole & Forældre København 

Torsdag d. 10. oktober 2019 
 

1. Formalia 

a. Valg af ordstyrer og processtyrer 

Linda er ordstyrer, Kirsten er processtyrer. Noah tager referat. 

b. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet 12.09.19 

Referat godkendes. Vi tager punkt 2. og punkt 6. af dagsordenen. Disse punkter er mere 

oplagt at få behandlet af den bestyrelse, der sidder efter generalforsamlingen. 
 

2. Formalia om bestyrelsesmedlem  

(taget af dagsordenen) 

 

3. Retningslinjer for tilskud til kurser hos medlemsskoler 

Kirsten præsenterede sit oplæg. Der var kommentarer om tilskuddets størrelse, om hvorvidt man skal 

invitere andre skoler, og om hvorvidt det mest skal være henvendt kontaktforældre. Kirsten sender et 

revideret oplæg til alle, og kommentarer skal sendes retur inden søndag. 

 

4. Generalforsamling 

Vedtægter: Anders præsenterede arbejdet. Vi lader det være op til dirigenten, om alt skal besluttes i 

en klump, eller om det skal gøres punkt for punkt.  

Budget: Der blev foreslået nogle ændringer som Noah tager med i et skriv til Kirsten. 

Beretning: Der blev diskuteret diverse omkring indholdet i Kirstens oplæg. Yderligere ting skal 

sendes til Kirsten inden søndag. 

 

5. Efterårskursus  

Status: Der er styr på det, der skal være styr på, men der er kun 65 tilmeldte. Dette er færre end 

sidste år på trods af vores indsats med at ringe rundt. Der er muligvis nogle pladser, som vi skal 

betale for, selvom vi ikke bruger dem. Det drøftedes derfor, om vi skal invitere nogle udefra, som 

har vist interesse før. 

 

6. Politikudvalget, udgået, ikke-nummereret punkt om afholdte møder 

a. Møde om aula d. 7. oktober – Noah og Frederik orienterede. 
b. Møde med borgmesteren 10. oktober – Sebastian orienterede, det handlede mest om 

beslutningerne på mødet i BUU dagen før. 

  
7. Kommende møder 

a. Møde med KLF 4. november 
Vi vil gerne have punkter om skolestruktur og visse udmeldinger i pressen om opdragelse. 

 

8. Nyt fra 

a. Formandsskabet: ikke andet end det der allerede er refereret 

b. BUU: de havde møde d. 9. oktober. Orientering om Aula, diskussioner om forældrebetaling 

og om skolestruktur. 

c. Landsforening: Anders orienterede om weekendens møde i HB. Han opfordrede også til, at 

nogen fra bestyrelsen i SoF Kbh stiller op til HB. Anders trækker sig til 

generalforsamlingen. 

 



 

9. Eventuelt 

Frederik vil gerne have, at vi gør en indsats for at hjælpe skoler i byggesager, og han er gerne primus 

motor på det. 

Hjemmesiden: vores adresse på Sorøgade skal fremgå i den grønne footer. Adressen på Google er 

vist rettet nu. 

 

 

 

 

 


