
 

 

Bestyrelsesmøde Skole & Forældre København 

Onsdag d. 13. november 2019 

 
1. Formalia 

a. Fremmøde  

Kirsten, Sebastian, Noah, Frederik, Anders, Marianne, Linda, Lotte, Kira, Snorre og Malou 

deltager i bestyrelsesmødet. 

b. Valg af ordstyrer og processtyrer 

Linda er ordstyrer, Kirsten er processtyrer 

a. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet 10.10.19 

Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

2. Evaluering  

a. Efterårskursus. Efterårskurset blev drøftet.  

Det blev foreslået, at landforeningen fremadrettet kan spille en rolle på kurset, og præsentere 

det de arbejder med og hjælper skolebestyrelserne med.  

Ift. til kursusstrukturen blev det påpeget, at det var rart, at der i år var mere luft mellem 

oplæggene. 

Ift. forvaltningens bidrag fredag blev det efterspurgt, at man fremadrettet inddrager mere 

vedr. kommunens visioner. 

Det blev endvidere foreslået, at lørdagens oplæg kommer mere i spil i praksis.  

Frederik foreslog, at vi bruger 15 min. på at fortælle om SoF Kbh. om fredagen - gerne med 

lidt humor.  

Det blev pointeret, at vi skal være bedre til at gøre ting konkrete for det enkelte 

skolebestyrelsesmedlem. I forlængelse blev det drøftet, om der skal være noget for nye 

skolebestyrelsesmedlemmer hvert år. Det var enighed om, at det er vigtigt, at der på kurset 

er noget for både de garvede og de nye. Der var desuden et ønske om, at vi kører med to 

spor hvert år fremover. Kursusudvalget noterede sig diverse input. 

b. Generalforsamling. 

Det blev besluttet, at der næste år skal være en introduktion til, hvad arbejdet i SoF Kbh. 

indebærer forud for generalforsamlingen, fx om fredagen (jf. punkt 2.a.). 

    Kirsten påpegede, at vi skal kvittere for dem, som tilbød at erfaringsdele ift. ny  

    skolestruktur. Ligeledes skal vi videreformidle spørgsmålene til forvaltningen omkring 

    udskolingsmidler og styringsnøgletal ift. inklusion. 
             Det blev besluttet, at vi puljer de kommentarer, der var på generalforsamlingen og tager det 

    med på næste møde med BUF.  

             Det blev endvidere besluttet, at vi fremadrettet aftaler på forhånd med dirigenten, hvad      

    proceduren er ved evt. tidsoverskridelse.                

 

3. Nedsættelse af udvalg til tildeling af kursus-tilskud  

Der skal nedsættes et udvalg vedr. tildeling af kursustilskud. Sebastian pointerede, at en af 

startopgaverne for udvalget bliver at forhøre sig hos landsforeningen ift. prispolitik. Ingelise er 

kursusansvarlig for landsforeningen, så det er hende vi skal kontakte. 

Udvalget blev: Nils-Henrik, Lotte og Linda. Noah er suppleant. 

 

4. Evaluering af politikudvalget  



Det blev besluttet, at udvalget nedlægges. Det er dog vigtigt, at vi fortsat får besat møderne med 

KLF og politikerne og kan møde talstærkt op her. Der peges på personer til dette på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

5. Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem jf. vedtægt § 7c  

Med afsæt i drøftelsen ved forrige bestyrelsesmøde, opfordrede Kirsten til, at bestyrelsen peger på 

Maria Negrijn Tranberg som eksternt bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen vedtog, at Maria bliver eksternt medlem. 

Der blev desuden ytret ønske om, at SoF Kbh. fremadrettet skal fastlægge nogle kriterier for 

udvælgelsen af eksterne bestyrelsesmedlemmer.  

 

6. Standardforretningsorden  

Anders gav en status. Processen med at få lavet en standardforretningsorden er on-going. 

Anders/udvalget holder bestyrelsen orienteret.   

 

7. Understøttelse af skolebestyrelser hvis skoler er involveret i byggesager  

Frederik fremlagde (se udsendt oplæg). 

Der var ønske om nedsættelse af en arbejdsgruppe med fokus på, hvordan vi kan støtte 

skolebestyrelserne og forældrene ift. byggeprojekter på og renovering af skolerne.  

Følgende arbejdsgruppe blev nedsat: Frederik, Linda, Sebastian og Nils-Henrik. 

Arbejdsgruppen skriver ud på Facebook og beder om input fra forældre med konkrete erfaringer i 

denne sammenhæng. På januarmødet fremlægger arbejdsgruppen forslag til opgaver og 

målsætninger for arbejdet 

 

8. Status på rengøringsbudgetter efter henvendelse fra en skolebestyrelse  

(Se udsendte bilag) 

Den pågældende skolebestyrelse efterspørger viden, ift. om det kun er deres skole, der har problemer 

med rengøringsstandarden som følge af besparelsen på rengøringsområdet, eller om det er en generel 

udfordring - hvorvidt budgettet holder i praksis? 

Det blev, i denne sammenhæng, drøftet hvad SoF Kbhs opgave er ift. at gå ind i sager som denne. 

Kirsten pointerede, at der ligger en klar opgave i, at vi som forening er kanal for at bære 

problematikker videre, som skolebestyrelsesmedlemmer kommer med til os. 

Det blev besluttet, at Malou forhører sig hos Stig fra landsforeningen, ift. om de har nogle tal på, 

hvordan det står til med rengøringen ude på skolerne. Emnet sættes på dagsordenen til næste møde 

med direktionen.  

 

9. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg  

a) Møde med KLF d. 4. november 
Marianne, Kirsten, Noah og Sebastian deltog i mødet. Sebastian gav en status: 

Mange af KLFs medlemmer gav udtryk for, at det er et voksende problem med vold på skolerne. 

Man er glad for de ekstra penge på specialområdet, men vil dog gerne undersøge, om de bliver 

brugt som de skal ude på skolerne. Desuden blev skolestruktur, muligheden for frivillige på 

skolerne, samt budget i relation til 2-procents-besparelserne drøftet på mødet. 

b) Skolelederuddannelse 

Kompetenceudviklingen mellem skoleledelsen og bestyrelsesmedlemmerne er pt blevet lagt i 

skuffen. Kirsten påpeger, at Gorms forslag om at skolebestyrelsesarbejdet skal styrkes er et 

argument for, at kompetenceudviklingen ikke skal lægges i skuffen. Frederik går videre med det, 

og det drøftes med direktionen til det kommende møde. 

c) Status på december-bladet  

Frederik kan ikke skrive om tilbud om bestyrelseskursus for skoleledere, grundet ovenstående i 

punkt 9.b. Jespers artikel stryges. Kirsten kontakter Rasmus vedr. artikelbidrag.  

Deadline rykkes til d. 25/11. 

 



 

10. Status på og evt. input til kommende møder  

a. Møde med direktionen d. 11. dec. - intet nyt. 

b. Møde om Aula 18. dec. 
   Konkrete input til mødet: Har vi alle forældrene med? Kan man som skolebestyrelse bruge 

   Aula til at kommunikere med hinanden? 

 

11. Nyt fra  

a. Formandskabet. Intet nyt. 

b. Dagsorden og referater fra Børne- og ungdomsudvalget 

   Punkter der er interessante ud for SoF Kbh.: 

• En ny indsatsplan for inkluderende fællesskaber. Baggrunden er, at der de seneste år 

er en stadig større procentdel af børn, som visiteres til specialundervisning.  

• I budgettet for 2018 besluttede man, at der skulle være nogle intensive læringsforløb 
for fagligt svage elever i udskolingen. Pengene til det skulle drosles ned fra 2020 og 

helt forsvinde i 2022. Nu er indsatserne blevet evalueret af Rambøll. Forvaltningens 

indstilling er at holde fast i, at de udfases efter planen. 

c. Landsforeningen  

Der er landsmøde i weekenden. Anders genopstiller ikke til hovedbestyrelsen, og opfordrer 

derfor til at nogen fra SoF Kbh stiller op. 

 

12. Mødeplan 2020  

      Bestyrelsen kigger mødeplanen igennem til næste møde, hvor den skal godkendes. 

      Kursusudvalget skal komme med datoforslag til næste års kurser og dialogmøder på næste møde.  

      Kirsten undersøger, om forvaltningen har fastsat datoer for dialogmøder. 

       

13. Eventuelt 

      Snorre stillede et forslag om, at SoF Kbh. tager fravær på skolerne op ift. at kigge på, hvor meget 

      faglærerne er til stede i egne timer? Der var enighed i bestyrelsen om, at vi gerne vil kigge nærmere 

      på dette. Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 12. december.  

 


