
 

 

Bestyrelsesmøde Skole & Forældre København 

Onsdag d. 19. februar 2020 
 

1. Formalia 
a. Valg af ordstyrer og processtyrer 

Linda er ordstyrer, Kirsten er processtyrer. 

b. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet 18.01.20 

Punkt 6d i dagordenen -”Renovering af skoler-arbejdsgruppen” - ændres til punkt 2a.  

Dagsorden og referat blev godkendt. 
 

2. Mobilisering af skolebestyrelsesmedlemmerne  

Ud fra de drøftelser der var på januarmødet, har arbejdsgruppen udarbejdet en strategisk plan for 

vidensindsamling og mobilisering af skolebestyrelsesmedlemmerne. (Se detaljeret plan: 

Mobilisering af skolebestyrelsesmedlemmer i Kbh.) 

Sebastian fremlagde. Der har været snak i mobiliseringsgruppen om, hvorvidt vi skal invitere 

skolelederne med om fredagen på efterårskurset (jf. Bjørns pointe om at skabe flere ø’er ift. 

mobilisering). I så fald vil arbejdsgruppen snakke med Camilla om det på mødet i næste uge. 

Frederik foreslog, ift. spørgeskemaspørgsmålet ”hvordan er jeres arbejde med den daglige ledelse”, 

at det kunne være en idé at få svar på dette, før vi inviterer skolelederne med på efterårskurset. 

Anders pointerede i forlængelse, at nogle skolebestyrelsesmedlemmer måske også synes, at lederne 

kan komme til at fylde for meget. Noah mindede om, at vi ligeledes er nødt til at tænke på 

logistikken mht., hvor mange der reelt er plads til på kurset.  

Det blev endvidere foreslået, at der evt. tilføjes et punkt i spørgeskemaet, hvor vi spørger, om der er 

noget her og nu skolebestyrelsesmedlemmerne har brug for hjælp til. Dette kunne indgå under punkt 

2 i spørgeskemaet.  

Det blev besluttet, at bestyrelsen laver en ringeaften, i Sorøgade, d. 29. april. fra kl. 18.30 - 20.30 

(med fællesspisning kl. 18.00). Der var desuden enighed i bestyrelsen om, at vi også får Bjørn med 

indover den resterende proces. 

a. Renovering af skoler-arbejdsgruppen  

Frederik fremlagde. Der er blevet etableret et netværk ml. skolebestyrelsesformændene på 

Østerbro, og det går rigtig godt med det. I netværksgruppen er det dog primært de negative 

oplevelser, der indtil videre har været fremdraget, så det handler om også at finde de gode 

eksempler (eksempelvis har Lundehusskolen haft en positiv oplevelse med deres 

renoveringsproces). Nogle af de problematikker der har været fremhævet er bl.a. 

kommunikationen mellem byggeaktører, skolebestyrelsen og skolelederen, samt hvor 

ansvaret ligger. Herudover at der ikke har været en ordentlig organisering ift. løbende 

overvågning og kvalitetssikring, samt at fejl- og mangellister er for uhåndterbare eller ikke- 

eksisterende. Frederik venter pt på tilbagemeldinger enten på det kommende netværksmøde 
eller på skrift. 

 

3. Funktionsbeskrivelse og stillingsopslag mhp. ansættelse af ny studentermedhjælp  

(Se bilag: Stillingsopslag) 

       Vi skal have ansat en ny studentermedhjælper, som kan tiltræde snarest muligt.  

       Kirsten og Linda har udarbejdet et forslag til stillingsopslag, en funktionsbeskrivelse og 

       en plan for ansættelsesprocessen. Bestyrelsen godkendte stillingsopslaget, og nedsatte et 

       ansættelsesudvalg der varetager den videre proces. Ansættelsesudvalget er: Linda, Marianne og 

       Kirsten. Det blev besluttet, at de første samtaler afholdes i uge 11 samt evt. en 2. runde i uge 12.   

 



4. Standardforretningsorden for skolebestyrelser 

(Se bilag: Standardforretningsorden) 

Arbejdsgruppen har møde med forvaltningen d. 5. marts. Efter denne dato skal 

standardforretningsordenen (herefter SF) gerne være klar. Vi ønsker at få en SF, der er del af 

styringsvedtægten, og dette er forvaltningen enig i.  

Der er pt to færdige udkast til SF, hhv. version 8A og 8C (jf. bilag). Det blev drøftet, hvilken version 

vi ønsker at gå med. Det blev besluttet ved afstemning, med 5 stemmer mod 4, at vi går med version 

8C. Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen giver mandat til arbejdsgruppen ift. de videre 

forhandlinger med forvaltningen. 

Kirsten havde nogle konkrete kommentarer til §1 stk. 2, samt § 6, 7 og 8 i SF. Det blev i denne 

sammenhæng besluttet, at Kirsten går med i arbejdsgruppen. Hvis folk har flere kommentarer til SF, 

så skal de sendes til arbejdsgruppen. 

 

5. Fællesinitiativ med KLF vedr. elevplaner og Meebook  

I forbindelse med den møderække der afholdes med KLF, har vi drøftet at afholde et fælles 

arrangement med fokus på, hvilken viden vi ønsker skal understøtte samarbejdet omkring barnets 

læring, samt hvilken viden der kan/vi ønsker skal genereres gennem elevplaner og brugen af 

Meebook. Indtil videre er den forslåede dato for arrangementet d. 25. august. KLF har været i 

kontakt med Lene Tangaard mhp. at deltage med et oplæg den pågældende dato. 

Noah fortalte, at der på Husum Skoles skolebestyrelsesmøde i går blev udtrykt bekymring fra 

skoleledelsen om, at der bliver brugt alt for meget tid på at udforme elevplaner, og at der er ikke nok 

forældre som læser dem. Bl.a. grundet at MeBook er et dårligt værktøj. Linda fortalte, at de har haft 

en lignende snak i deres skolebestyrelse på Lundehusskolen, hvor det også blev udtrykt, at der bliver 

brugt afsindig meget arbejde på noget, som få reelt læser. 

Kira nævnte, at de på Hansted Skole har lavet en indsats, der fungerer godt, hvor eleverne selv 

fortæller, hvor de er med henblik op udvikling og opfølgning. 

Det blev drøftet, om det giver mening for os i at deltage i ovennævnte fællesarrangement med KLF. 

Der blev talt om, at fokus ville være en form for oplysningskampagne om, hvordan vi kan styrke 

forældresamarbejdet, ift. elevplaner, med de redskaber vi har. 

Marianne påpegede, at vi også skal huske at have blik for, at forældresamarbejde, 

elevplansudarbejdelse m.m. er langt mere tidskrævende på udsatte skoler. Det arbejde skal de også 

anerkendes for.  

 

6. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 

a) Forårskurset  

Vi skal have flere med. Malou sender en reminder ud til skolebestyrelsesmedlemmerne på mail, 

samt til SoF Kbhs bestyrelse om at de skal hive fat i medlemmer fra deres egen bestyrelse. 

b) Møderække med politikere  

Arbejdsgruppen (KLF-delegationen) har været til møde med Enhedslisten, Venstre og 

Socialdemokratiet. Der er også planlagt møder med SF, Konservative og Alternativet.  

Knud og Gorm deltog fra Enhedslisten. De er optagede af at få penge til området. Ift. 

indkaldelsescirkulæret siger de: lad nu pengene arbejde hvor de er i stedet for at omfordele. 

KLF understregede, at der kan ikke sparres mere på kerneydelsen (pt. er der i Kbh. ca. 5,5 lærere 

mindre pr. skole end de andre storbyer). De kalder også på, at der bliver nødt til at være noget 

mere økonomi.  

Socialdemokratiet havde fokus på struktur. Der kan ikke længere sparres, med mindre der laves 

nogle strukturelle greb. Der skal findes 50 mio.kr. Socialdemokratiet kigger nu på driften (fx 

administration & skolestruktur). De snakkede desuden om en ny budgetmodel, der også skal 

kigge på inklusionsopgaven.  

Folkeskole-milliarden: Det er uvist, hvordan pengene bliver udmøntet, men Kbh. har ca. 10 %.  

Jesper Christensen har udtrykt, at han genre ser, at de prioriteres til indskolingen, fordi de skal 

godt fra start. Vores input/holdning, i SoF Kbh., er, at vurderingen af hvor pengene skal ligge 

burde være hos den enkelte skole og skolebestyrelse. Linda pointerede, at det store problem 



ligger på mellemtrinnet, hvorfor vi godt kan opponere på det. Jespers argument ift. tallene er, at 

segregeringsproblemet er størst i indskolingen ligesom problematikken vedr. vold mod lærere. 

KLF fremhævede 6-bys-tallet, hvor Kbh. ligger lavt ift. de andre byer.  

Jesper Christensen udtrykte, med beklagelse, at vi ikke skal regne med, at der kommer flere 

penge (bl.a. pga. udligningsreformen).  

Ift. den nyeste kvalitetsrapport spurgte Jesper, om vi har nogle input til det?  

Venstre havde en særskilt dagsorden omkring mere bevægelse i skolen. 

c) Greb til fordeling af sprogligt udfordrede på dagtilbud- og skoleområdet  

Linda og Lotte har haft et møde med Thea og Mette d. 5. februar, og understregede her at de 

bliver nødt til at gå ind i det med ændring af skoledistrikter, hvis fordelingen skal gå op 

(eksempelvis er 50 % af børnene på Lundehusskolen sprogligt udfordrede). Thea og Mette var 

meget lyttende på vores input og skal også have et møde med KLF. Linda og Lotte får mere at 

vide efter dette møde. 

d) Andet - intet til dette punkt. 

 

7. Status på og evt. input til kommende møder  

a. Styrket skolebestyrelsesarbejde (møde d. 5. marts og 17. marts) 

Oplæg omkring budgettal, brutto-årshjul m.m. Kirsten har bedt om, at områdechef Svend fra 

Amager kommer med et udspil til, hvordan man kan bringe det bedre i spil. Mikkel har 

fundet to økonomimænd (Kvantum), og har spurgt hvem der vil mødes og gennemgå tal. 

Anders, Linda, Sebastian og Lotte vil gerne deltage. (Kirsten videresender mailen fra 

Mikkel). 

b. Møderække med KLF (fortsat) 

Der er planlagt møder med Konservative, Alternativet og SF. 

c. Møde om Aula (april) 

Noah og Frederik har sendt notatet vedr. Aula. De har et nyt møde med Jacob d. 24. marts. 

d. Møde med direktionen d. 25. feb. 

Input til mødet: Status på arbejdsgruppen vedr. styrket skolebestyrelsesarbejde, drøftelse af 

spørgsmålet om hvorvidt skolelederne skal inviteres til efterårskurset 2020, samt 

arbejdsgruppen vedr. inkluderende fællesskaber og udmelding af proces for styrket 

udskoling. Vi skal også orientere Camilla om, at vi overfor politikerne udtrykker ønske om, 

at vi gerne vil have afsat penge til styrket forældresamarbejde. 

e. Andre? (møde om adaptiv læring) 
KLF har inviteret os til at deltage i en følgegruppe vedr. afvikling af fritidshjem og 

privatbetaling til KKFOer. Kirsten har fået indkaldelsen her til eftermiddag. De næste møder 

i følgegruppen er hhv. d. 24/2 og d.12/3. KLF tilbyder, at vi kan få en introduktion til, hvad 

de hidtil har arbejdet med ift. forældreinddragelse. Anders vil gerne deltage og Linda 

deltager måske. Kirsten videresender info til Anders og Linda. 

 

8. Nyt fra 

a. Formandskabet 

Budgetloven er i vælten, fordi den skal drøftes her til marts. Vi har noget godt materiale fra 

kampagnen fra tidligere, og det trækker vi frem igen. Der er en demonstration d. 14. marts 

(tjek evt. skrotbudgetloven.dk), og vi holder selvfølgelig fast i ”skrot budgetloven.”  

b. Dagsorden og referater fra Børne og ungdomsudvalget 

Interessante punkter: Kvalitetsrapporten og bilag fra d. 15. januar vedr. et notat om fordeling 

af tosprogede, samt en opgørelse over elever der aflægger 9’ende-klasses-eksamen. 

c. Landsforeningen 

Kirsten har været på Børne- og Ungemødet sammen med Rasmus og Cecilie i Aalborg. 

Landsforeningen har lanceret en kampagne, ift. at man nu kan være støttemedlem af SoF 

som privatperson. Ifølge Rasmus er det mest bare en føler, de sender ud pt og et forsøg på at 

nå ud til de menige forældre. 

 



9. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 17. marts. Vel mødt ☺ 

 

 

 

 

 

 

 
 


