
 

 

Bestyrelsesmøde Skole & Forældre København 

Torsdag d. 12. december 2019 

 
1. Formalia 

a. Fremmøde: Kirsten, Sebastian, Noah, Nils-Henrik, Maria, Anders, Lotte og Malou.  

Afbud: Marianne, Linda, Kira, Snorre og Frederik. 

b. Valg af ordstyrer og processtyrer 

Noah er ordstyrer og Kirsten er processtyrer. 

c. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet 13.11.19 

Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

2. Nyt fra landsforeningen  

På Skole og Forældres landsmøde blev der vedtaget en strategi med fem mål for foreningens arbejde 

de kommende fire år: 

 - Stærkere børnefællesskaber 

 - Bedre skole-hjem-samarbejde 

 - Politisk og økonomisk prioritering af folkeskolen 

 - Bedre og mere samarbejde mellem skolebestyrelserne og Skole og Forældre 

 - En stærkere forældrebevægelse  

Børne- og undervisningsministeren var på besøg på landsmødet. Hun lagde bl.a. vægt på, at når vi 

snakker skole, så skal vi snakke læring og trivsel. Endvidere mente ministeren, at vi fortæller 

børnene en stor løgn, hvis vi siger, at de går i skole for deres egen skyld. De går i skole for 

fællesskabets skyld, understregede hun. 

Cecilie blev genvalgt som næstformand ved kampvalg. 

Sheku blev genvalgt til hovedbestyrelsen fra København. 

Anders opfordrede til, at flere fra SoF Kbh. deltager på landsmødet næste år. 

 

3. Nedsættelse af udvalg og udpegning af kasserer  

a. Udpegning af næstformand 

   Sebastian blev genvalgt som næstformand 

b. Udpegning af kasserer 

Noah blev genvalgt som kasserer. 

c. Nedsætte forretningsudvalg (se kommissorium for FU) 

             FU blev nedsat. Kirsten, Sebastian, Noah, Kira og Maria er med i udvalget. 
d. Nedsættelse af kursusudvalg 

             Kursusudvalget fortsætter som hidtil med Linda, Noah, Nils-Henrik og Malou. 

e. Bemanding af møderække med KLF 

             Som udgangspunkt deltager Kirsten, Maria, Anders, Nils-Henrik og muligvis Kira i  

                          møderne. Der er aftalt et formøde med KLF i januar, der skal ligge efter vores  

                          bestyrelsesseminar d. 18. januar. 

f. Drøftelse af andre udvalg 

Kommunikationsudvalget: Det blev foreslået, at gøre udvalgets opgaver mere specifikke og 

afgrænse det til fx et vidensdelingsudvalg. Kirsten opfordrede i denne sammenhæng til, at vi 

venter med at nedsætte udvalget og i stedet sætter det på som punkt til januarseminaret. Der 

var enighed om dette i bestyrelsen.  

Standardforretningsorden for skolebestyrelser: Arbejdsgruppen fortsætter. Anders, Noah, 

Nils-Henrik og Sebastian sidder med i udvalget. 



 

4. Evaluering af efterårskursus  

Malou uddelte og fremlagde resultaterne af spørgeskemaevalueringen. 

Generelt har der været tilfredshed med efterårskurset som helhed. Det er vi glade for. 

Sebastian foreslog, at vi på næste efterårskursus faciliterer en spørgecafé for skolebestyrelserne, hvor 

de kan få sparring og hjælp til skolebestyrelsesarbejdet. 

Jævnfør snakken på det forrige bestyrelsesmøde, opfordrede Anders igen til, at vi har et 

uddannelseskursus for nye skolebestyrelser hvert år, så vi altid kører to spor. Der var umiddelbart 

enighed om dette. Kursusudvalget tager diverse input med i den fremadrettede kursusplanlægning. 

 

5. Datoer for kurser og dialogmøder 2020  

Vi har vedtaget mødedatoer for 2020. Hertil kommer kursusudvalgets forslag til kursusdatoer 2020:  

• Forårskursus tirsdag d. 3. marts 

Datoen blev vedtaget. 

• Efterårskursus fredag-lørdag d. 25-26. september 

Datoerne blev vedtaget. 

Det blev desuden foreslået, at dialogmødet med rådhuspandekager kunne være d. 28. oktober eller d. 

4. november. Kirsten melder datoforslagene ud til forvaltningen. 

 

6. Status på decemberbladet  

Grundet forsinkelser på modtaget indhold skydes udgivelsen af bladet til start januar. Det blev i den 

forbindelse overvejet, om vi skulle udgive bladet elektronisk i december, men der var enighed om at 

vente på det trykte blad. 

Når bladet er sendt ud, skal der spottes for quizzen på Facebook.  

 

7. Portrætfoto til hjemmesiden 

Noah tog billeder af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, som mangler foto på hjemmesiden. 

Enkelte mangler stadig at få taget billede. Dette kan evt. gøres på januarmødet. 

 

8. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg  

a) Møde med direktionen d. 11. december (forretningsudvalget)  

Mødet er udskudt til d. 16. januar. 

b) Møde om skolestruktur d. 11. december (Kira og Marianne) 

Marianne sender noget ud på skrift. Vi ser på, hvordan det udvikler sig, ser på det Marianne 

sender og tager det op igen på januarmødet. 

c) Møde vedr. vejledning om ulovligt fravær d. 3. december 

Sebastian fremlagde, og punktet blev drøftet med henblik på input til BUF - ift. vejledningen til 

skolerne vedr. registrering af fravær.  

Det blev pointeret, at det skal fremgå endnu tydeligere, at skolen kun gør det, de er forpligtet til.  

Der blev udtrykt en bekymring for, at forældrene opfatter skolen som en kontrolinstans.  

Det blev i forlængelse påpeget, at et væsentligt parameter burde være, hvad fraværet betyder for 

det miljø, som den enkelte skole gerne vil skabe. 

Det blev foreslået, at vi tjekker op på lovgivningsrammen. BUF har desuden lovet at sende 

Sebastian noget info. 

d) Andet - intet til dette punkt.  

 

9. Indledende drøftelse af januarmødet og fokuspunkter for 2020 

a. Indledende drøftelse af fokuspunkter for 2020 (se fokusområder på dagsorden) 

             Ift. fokuspunkter foreslog Kirsten, at vi holder fast i nogle af de store punkter som  

             forældresamarbejde og 4- årsstrategien, der fortsat løber i 2020, og hvordan arbejder vi  

             videre med det. Samt det inkluderende skolemiljø. Der var enighed om dette. 
             Der blev spurgt, om vi kan have en holdning til de BUF-Flex-penge, der bliver udmøntet (jf. 



             efterspørgslen på vores generalforsamling i efteråret). Anders foreslog, at vi får drøftet de  

             nye ting fra generalforsamlingen med BUF til mødet d. 17. december, samt at dem der  

             deltager i mødet d. 17 kunne forpligte sig på at lave oplæg til d. 18. januar. 

             Lotte foreslog, at vi evt. kunne tappe ind i nogle af punkterne fra landsforeningens 4- 

             årsstrategi med en Københavnervinkel. Kirsten fremhævede, at vores kontakt med  

             skolebestyrelserne – både ift. vidensdeling og ift. at få høj deltagelse på vores kurser ville  

             være godt at få videreudviklet på. I forlængelse af dette blev der snakket om  

             mobilisering af skolebestyrelsen – en indsats som vi deler med landsforeningen. Det blev 

             besluttet, at vi forhører os hos landsforeningen ift. dette inden januarmødet. 

                   b.    Afklaring af om januarmødet skal være et dagsmøde (fx 9.30 – 14) eller et 

       eftermiddagsmøde med efterfølgende fællesspisning (fx fra kl. 12)  

       Det blev besluttet, at januar-seminaret kommer til at ligge fra kl. 12.30-17.30 med mulighed 

             for spisning efterfølgende. 

 

10. Status på og evt. input til kommende møder  

a. Møde om Aula d. 18. december  

Der blev opfordret til, at vi spørger om, hvad de næste træk er ift., hvad Aula kan som 

platform.  

Kirsten pointerede, at der vedr. kommunikationen på tværs af skolebestyrelser i Kbh. mindst 

er to aspekter: 1. Hvordan sikrer man sig, at de rigtige personer er med i gruppen? 2. Hvad 

skal gruppen bruges til? 

Det blev foreslået, at hvis den enkelte skole lavede en Aula-gruppe for deres skolebestyrelse, 

så kunne Kirsten (hvem) tilknytte den gruppe til gruppen på tværs (teknisk kan det 

umiddelbart godt lade sig gøre). I forlængelse foreslog Noah, at man også bare kunne starte 

med formændene eller evt. dele det op i områder.  

Det blev besluttet, at vi rejser spørgsmålet vedr. en fælles bestyrelsesgruppe og en 

formandsgruppe på Aula-mødet - ift. a) hvad kan lade sig gøre rent teknisk? b) hvad vil give 

mening at bruge det til i praksis? 

b. Møde vedr. udvalgets beslutning om øget involvering af skolebestyrelser d.17. dec. kl. 16.00 

Kirsten, Sebastian og Anders deltager. Camilla plus tre fra forvaltningen deltager. 

Punkter SoF Kbh. bringer op til mødet er bl.a. ønsket om at skolebestyrelserne spiller en 

større rolle ift. kvalitetsrapporter med mere, samt ønsket om relancering af uddannelsen 

vedr. samarbejde ml. skoleleder og skolebestyrelse. 

c. Andre? - intet til dette punkt. 

 

11. Nyt fra  

a. Formandskabet - intet til dette punkt. 

b. Dagsorden og referater fra Børne- og Ungdomsudvalget 

Man kan evt. gå ind og læse punktet om ny skolestruktur. 

 

12. Eventuelt 

Det blev besluttet, at Malou skal krediteres som del af blad-redaktionen. 

Velmødt til bestyrelsesseminaret lørdag d. 18. januar. ☺  

 

 
 


