
1 
 

Vedtægter for Skole og Forældre København 

NAVN 
§ 1. Foreningens navn er ”Skole og Forældre København”. Foreningen er en 
lokalafdeling med egne vedtægter tilknyttet Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har 
hjemsted i Københavns Kommune. 

MEDLEMMER 
§ 2. Alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på landsforeningen Skole og Forældres 
medlemsskoler i Københavns Kommune indgår som medlemmer af Skole og Forældre København. 

FORMÅL 
§ 3. Det er Skole og Forældre Københavns formål: 

• At fremme samarbejdet mellem skole og hjem i København. 

• At inddrage alle grupper – skolebestyrelse, forældre, elever, medarbejdere og ledelse – i et 
samarbejde om skolens daglige virke. 

• At støtte medlemmerne i deres arbejde i skolebestyrelsen og sikre dem bedst mulige 
arbejdsvilkår. 

• At styrke skolebestyrelsernes indflydelse på folkeskolens arbejde. 

• At styrke de lokale folkeskoler, til fremme af den enkelte elevs kundskaber, alsidige 
udvikling, selvstændighed og samarbejdsevne. 

• At repræsentere Skole og Forældre i Københavns Kommune og virke for en styrkelse af 
skolebestyrelsernes indflydelse i kommunen. Herunder at repræsentere medlemmerne 
over for Borgerrepræsentationen og kommunale udvalg, som beskæftiger sig med 
skoleforhold, samt over for den kommunale skoleforvaltning. 

• At samarbejde med lokalafdelinger i tilgrænsende kommuner samt øvrige lokale foreninger 
og organisationer om fælles initiativer rettet mod medlemmerne. 

• At være et forum for drøftelse af skolepolitiske spørgsmål af interesse for medlemmerne. 

• I øvrigt at virke for at styrke Skole og Forældres formål i Københavns Kommune. 

• Foreningen skal før og efter valg til skolebestyrelsen medvirke i oplysningsarbejde om 
skolebestyrelsesarbejde. 

GENERALFORSAMLING 
§ 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær 
generalforsamling hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelsen sker med 1 måneds 
varsel og kan gyldigt sendes på e-mail til de skolebestyrelsesmedlemmer i Københavns Kommune, 
der er noteret i medlemsdatabasen for landsforeningen Skole og Forældre. 

Generalforsamlingen kan kun overværes af foreningens medlemmer. Bestyrelsen kan dog indbyde 
gæster til generalforsamlingen. 

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent samt stemmeudvalg 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Beretning 
4. Godkendelse af det reviderede regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg, jfr. § 7 og § 8 af 
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a. Formand 
b. Bestyrelsesmedlemmer 
c. Suppleanter 
d. Revisor og evt. revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

Bestyrelsens skriftlige beretning skal være medlemmerne i hænde senest en uge før 
generalforsamlingens afholdelse sammen med indkomne forslag. Forslag må, for at kunne blive 
behandlet, være foreningens sekretariat i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 

§ 5. For afstemninger og valg på generalforsamlingen gælder følgende regler: Stemmesedler 
udleveres kun mod legitimation. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En person kan 
kun udøve én stemme. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 12. 

Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Såfremt ét medlem på generalforsamlingen kræver 
skriftlig afstemning, skal dette imødekommes. Ved personvalg kræves altid skriftlig afstemning 
bortset fra, hvis der ikke stiller flere op, end der skal vælges. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
§ 6. Et flertal i bestyrelsen kan beslutte, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
Desuden kan en gruppe bestående af mindst 40 medlemmer skriftligt fremsende 
dagsordensforslag til bestyrelsen og forlange en ekstraordinær generalforsamling indkaldt. 

Bestyrelsen skal i så fald udsende indkaldelsen senest 2 uger efter modtagelsen. 

Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel og kan gyldigt udsendes på samme måde som indkaldelse 
til ordinær generalforsamling. 

BESTYRELSEN 
§ 7. Foreningens bestyrelse har følgende medlemmer: 

a. Formand. 
b. 6 til 10 medlemmer valgt af generalforsamlingen blandt de valgbare medlemmer, samt evt. 

supplering af ét medlem fra specialområdet. 
c. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer (a og b) kan beslutte at optage op til 2 

eksterne medlemmer ind til næstkommende ordinære generalforsamling samt om 
nødvendigt endnu et medlem jf. § 8 punkt b, sidste bullet. 

d. Bestyrelsen for Brug Folkeskolen kan udpege en person til bestyrelsen for Skole og 
Forældre København. 

Desuden vælger generalforsamlingen op til 4 suppleanter for de under punkt b nævnte 
medlemmer. Der foretages særskilt valg af suppleanter. 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin 
forretningsorden. 

§ 8. Om valg af de i § 7 nævnte personer gælder følgende regler: 
a. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling i lige år for en periode af 2 år. Der 

kan kun stemmes på én kandidat. Valgt er den kandidat, som opnår mindst én over 
halvdelen af de afgivne stemmer. Opnår ingen af de opstillede kandidater dette stemmetal, 
så udgår kandidaten med det laveste stemmetal og der foretages fornyet afstemning indtil 
en kandidat opnår valg. 
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b. Bestyrelsesmedlemmer jfr. § 7 punkt b vælges på den ordinære generalforsamling: 
• Hvert år vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år. 
• Såfremt 1 eller flere bestyrelsesmedlemmer, som sidste år blev valgt for 2 år, er 

fratrådt, så vælges et tilsvarende antal bestyrelsesmedlemmer for 1 år. 
• Blandt de valgte kandidater afgør stemmetallene, hvem der er valgt for hhv. 2 og 1 år, 

således at de med flest stemmer vælges for 2 år. 
• Såfremt der blandt samtlige valgte bestyrelsesmedlemmerne ikke findes en 

repræsentant for specialområdet, vælger generalforsamlingen yderligere 1 medlem fra 
specialområdet til bestyrelsen. Hvis det ikke lykkes at få valgt et medlem fra 
specialområdet, så kan bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer (a og b) 
beslutte at optage 1 medlem fra specialområdet ind til næstkommende ordinære 
generalforsamling. 

c. Bestyrelsessuppleanter indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem træder tilbage. 
De indtræder i rækkefølge efter deres stemmetal. Suppleanter vælges for 1 år og de 
aftræder altid ved næste ordinære generalforsamling. 

d. Ved hver ordinær generalforsamling vælges én revisor og én revisorsuppleant for en 
periode af 1 år. Hvis tilskud til foreningen er betinget af, at revisor er autoriseret som 
registreret eller statsautoriseret, så vælges en revisor, der opfylder den krævede betingelse 
og der behøver så ikke vælges en suppleant. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.  

e. Ved de i punkt b og c nævnte valg skal stemmesedler, for at være gyldige, indeholde 
navnene på et antal kandidater svarende til halvdelen af de ledige mandater. Er antallet af 
ledige mandater et ulige antal, rundes op til nærmeste hele tal. Ved stemmelighed 
foretager dirigenten, om nødvendigt, lodtrækning mellem de berørte kandidater. 

Bestyrelsesmedlemmer kan fortsætte indtil den generalforsamling, hvor de er på valg, selv om de 
ikke længere er medlemmer af en skolebestyrelse. Dog fratræder et bestyrelsesmedlem straks, 
hvis bestyrelsesmedlemmets barn skifter til en privat-, eller friskole, med mindre den skole, der 
skiftes til, har karakter af specialskole eller et andet barn stadig er i en folkeskole. 

§ 9. Bestyrelsens beslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er 
formandens stemme udslagsgivende. Eventuelle valg til tillidsposter sker efter almindeligt 
stemmeflertal. 

REGNSKAB OG REVISION 
§ 10. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar – 31. december. Regnskabet revideres af den valgte 
revisor. 

HÆFTELSE OG TEGNINGSRET 
§ 11. Foreningens midler må kun anvendes til fremme af foreningens formål. Midler skal være 
bevilget af et flertal i bestyrelsen. 

Det er alene foreningen, der med sin formue hæfter for indgåede økonomiske aftaler. 
Bestyrelsens medlemmer hæfter således ikke personligt. 

Skole og Forældre København forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i 
forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand, kasserer og den ansatte sekretær kan råde over 
betalingskort samt at formand og kasserer kan råde over netbank til foreningens bankkonto hver 
for sig. 
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VEDTÆGTSÆNDRINGER 
§ 12. Vedtægtsændringer kræver, at forslag herom er optaget på den udsendte dagsorden for 
ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af 
de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer af lokalforeningens medlemskreds i § 2 og 
formål i § 3 skal godkendes af landsforeningen Skole og Forældre. 

Landsforeningen Skole og Forældre skal høres om øvrige forslag til vedtægtsændringer før de 
vedtages.  

 
FORENINGENS OPLØSNING 
§ 13 Beslutning om foreningens opløsning kræver, at forslag herom er optaget på den udsendte 
dagsorden for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse kræves 3/4 af de 
afgivne stemmer.  

Ved opløsning overføres foreningens formue til tilskudsgivere, proportionelt med deres bidrag de 
sidste fire år, idet tilskudsgiveres eventuelle klausuler m.m. for tilskuddene dog skal respekteres. I 
tilfælde af, at ingen har givet tilskud de sidste fire år, overføres foreningens formue til 
landsforeningen Skole og Forældre.  

LOKALFORENINGEN OG LANDSFORENINGEN 
§ 14 Skole og Forældre København skal udvise god foreningsskik og er ansvarlig for dette overfor 
landsforeningen Skole og Forældre. 

Skole og Forældre København kan anmode landsforeningen om støtte til dets arbejde ved 
henvendelse til sekretariatet. 

Tilknytningen mellem lokalafdelingen og landsforeningen kan ophøre: 

a. hvis forslag herom er optaget på den udsendte dagsorden for ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling og vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer 

b. eller hvis landsforeningen træffer beslutning herom jf. landsforeningens vedtægter 

Hvis tilknytningen til landsforeningen Skole og Forældre ophører, mister Skole og Forældre 
København retten til at benytte et navn hvori ”Skole og Forældre” indgår og landsforeningen 
mister retten til at godkende vedtægtsændringer i § 2 og § 3.  

Senest ændret på generalforsamlingen 26-10-2019. 
 


