
 

 

Bestyrelsesmøde Skole & Forældre København 

Onsdag d. 12. september 2019 
 

1. Formalia 

a. Valg af ordstyrer og processtyrer 

Linda er ordstyrer, Kirsten er processtyrer. 

b. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet 14.08.19 

Dagorden og referat godkendes. 

 
2. Generalforsamling 2019  

a) Gennemgang af regnskab med drøftelse af de 101.444 kr., der tidligere har været afsat til 
tilbagebetaling, og konstaterer at de nu er hensat til egenkapital. 

b) Dirigent 

Thomas Damkjær Petersen har sagt ja til at være dirigent på generalforsamlingen. Han tilbydes 

overnatning m.m. (deadline 4. okt.) Anders står for kontakten. Der skal arrangeres et formøde 

med Thomas, når vi har dagsordenen klar for generelforsamlingen. Kirsten, Sebastian og Anders 

deltager i formødet, der hvis muligt lægges i ugen op til efterårskurset (uge 43). 

c) Andet lige nu? 

Der skal indkaldes til generalforsamlingen med én måneds varsel (senest d. 27/9-19). Malou 

sender indkaldelsen ud til skolebestyrelsesmedlemmerne og oplyser heri om deadline for 

indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsesdato dvs. 

d. 12/10-19). 

Andre vigtige deadlines vedr. generalforsamlingen: 

Bestyrelsens skriftlige beretning skal være medlemmerne i hænde senest en uge før 

generalforsamlingens afholdelse sammen med indkomne forslag. Frist: d. 19/10-19. 

Input til beretningen: Aula, budgetloftet, udskolingsmidler, forældrebetaling på fritidshjem, 

input til specialområdet, skolelederuddannelsen - etablering af uddannelse af skoleledere i 

samarbejde med bestyrelsen, den nye hjemmeside.  

Indkomne forslag fra SoF Kbh.: ændringer til vedtægter. 

Det besluttes, at bestyrelsen tænker over videre input til næste bestyrelsesmøde d. 10. oktober. 

Vi skal også melde ud, hvem der er på valg, og hvad vi har af pladser i SoF Kbhs bestyrelse. 

Malou tjekker op på, hvem der er på valg. 

  

3. Status på ny hjemmeside 

Til menupunktet ”Kurser på din skole”: Beslutningen om hvad der skal stå under dette punkt skydes 

til et senere møde. Indtil videre henvises der til landsforeningens kurser på den pågældende side. 

Til menupunktet ”Skolebestyrelsesarbejdet i Kbh.” 

Det blev drøftet, hvilke principeksempler fra skolerne vi skal have liggende på den nye hjemmeside - 
ift. hvorvidt vi kun skal have et par enkelte, udvalgte eksempler eller en bred vifte. 

Det blev besluttet, at vi vælger den brede vifte, samt lægger bestyrelsens egne principeksempler på 

hjemmesiden. 

Herudover blev der nedsat et principudvalg, der skal tage stilling til, hvilke principper der 

fremadrettet lægges op. Principudvalget er: Sebastian, Noah og Lotte. 

Hvis man ligger inde med nogle gode principper fra sin egen skole, så send dem til principudvalget.  

Hvis alt klapper efter tidsplanen, går hjemmesiden i drift i næste uge.  

 



4. Deltagelse til efterårskurset 

Kursusudvalget gav en status. Det blev besluttet, at Malou tjekker op på den nuværende 

skolerepræsentation og sender en ringeliste ud til bestyrelsen.  

Regler ift. hvem der kan deltage i efterårskurset: 

Det blev besluttet at: 

• Medarbejder- og elevrepræsentanter kan deltage, men financierer selv overnatning. SoF 

Kbh. tager ikke ansvaret for deltagende elevrepræsentanter. Dette ansvar ligger på 

forældrene. 

• Suppleanter kan ikke deltage i kurset, da de principielt ikke kan omsætte erfaringer fra 

kurset til skolebestyrelsesarbejdet, idet de ikke må sidde i skolebestyrelsen (jf. lovgivningen) 

• Skoleledere kan ikke deltage i kurset, da de, ligesom suppleanter, ikke officielt er del af 

skolebestyrelsen. 

 

5. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg  

a) Møde om aula d. 19. august 
På mødet blev der snakket om udskydelsen af Aulas officielle startdato. Udvalget er dog meget 

håndfaste på, at Aula går i luften i ugen efter efterårsferien (uge 43). Vi følger den videre proces 

nøje og tæt.   

b) Dialogmøde d. 25. september 

Programmet er lavet og er blevet sendt ud med ugepakken. Marianne er tovholder på 

dialogmødet. Det besluttes, at Kirsten spørger Kira, om hun vil være med indover. 

c) Kommunikationsudvalget – oversigt over bladet dec. 2019  

(Se nuværende indholdsoversigt med deadlines i dropbox: 

https://www.dropbox.com/sh/ei917elhiw25urd/AACluThwgd4DEgI2kIVQJBm_a?dl=0 ) 

d) Arbejdsgruppe om special- og almenområdet – notat om 4 indsatser for mere inkluderende 

skolekultur (herunder rundbordsmøde d. 23. august) 

Kira og Kirsten deltog i mødet. Processen er stadig i gang. 

e) Forretningsudvalget – brev til ministeren og de politiske ordførere om forældrebetaling på 

fritidshjem er sendt. SF har svaret på brevet, og de er positive. Fra KFO og rådhuset er der andre 

meldinger. Jesper Christensen vil gerne invitere SoF Kbh. til et møde om dette.  

Det blev drøftet, hvad vores holdning er, hvilke vigtige elementer man kan tage med sig, og 

hvilke tre mærkesager vi skulle nævne i denne sammenhæng, ud fra et forældreperspektiv. 

Det blev i den forbindelse pointeret, at ikke alle skoler er gearede til at være SFO’er.  

Det blev besluttet, at Kirsten sender indstillingen rundt til bestyrelsen ift. input, og at 

formandskabet går videre med den. 

f) Møde i kapacitetsgruppe  

Marianne og Kira som sidder i arbejdsgruppen var ikke tilstede på bestyrelsesmødet.  

Kirsten opfordrede til, at man læser udvalgssagen ”investering i optimal klassedannelse.” og 

kommenterede at kapacitetsdrøftelsen skal kobles med inklusionsdrøftelsen. Derudover 

pointerede hun at man ikke må tro at vi kan indfri 130 mio. kr. ved bedre kapacitetsstyring, da 

klassestørrelser til hver en tid vil variere og at de forudsatte 24 – 26 elever er højt. 

Arbejdsgruppen fortsætter og holder bestyrelsen orienteret. 
 

6. Status på og evt. input til kommende møder  

a. Møde om aula d. 7. oktober - ingen input. 

b. Møde med KLF d. 4. november - intet til dette på nuværende tidspunkt. 

c. Møde med direktionen d. 11. december - punktet udskydes til næste møde. 
d. Andre?   

7. Nyt fra 

a. Formandskabet  

Der blev opfordret til, at vi internt i bestyrelsen er gode til at hjælpe hinanden med at løfte 

arbejdet. 

https://www.dropbox.com/sh/ei917elhiw25urd/AACluThwgd4DEgI2kIVQJBm_a?dl=0


b. Dagsorden og referater fra Børne- og Ungdomsudvalget 

Punkter man med fordel kan orientere sig i: organisationstrutkur på fritidshjem, 

pejlemærker for placering af skoler, investering i optimal klassedannelse. 

c. Landsforeningen  

Anders opfordrede alle til at overveje at stille op til hovedbestyrelsen (der er kun fire årlige 

møder). 

 

       8.    Eventuelt 

              Næste møde er d. 10. oktober - vel mødt ☺  

              Malik har meldt afbud. 

  

 

 

 

 


