
Referat bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København 

19. maj 2019 kl. 18.30 – 21.30  

 

Emne 

  

Mødereferat 

1. Formalia og velkommen til Mie 

a. Valg af ordstyrer og processtyrer 

b. Godkendelse af dagsorden samt referat fra 

mødet 14.4.20 

Deltagende: Kirsten, Kira, Sebastian, Noah, Lotte, Maria, Snorre, Anders, Frederik. 

Ikke deltagende: Marianne 

Niels-Henrik møder ind senere. - Snorre går før. 

Ordstyrer: Linda 

Processtyrer: Kirsten 

 

Referat fra sidst: Godkendt 

 

2. Status på Corona-genåbningen 

Er der særlige udfordringer eller problemstillinger 

som vi skal have opmærksomhed på? 

Status: 

Hvert bestyrelsesmedlem gav status for Corona-genåbningen, på deres skole. De fleste skoler 

lever op til minimumskravet om 5 fysiske klokketimer, men udbuddet af timer svinger fra skole til 

skole for 6-9 klasserne, ml. 10-25 ugentlige timer. De fleste klasser er delt op i 2 eller 3 for at 

efterleve afstandskrav. 

 

Problemstillinger: 

På grund af differentiering i plads på de forskellige skoler, opleves det at der er stor forskel 

mellem hvor meget eleverne kan tilbydes af undervisning, desuden er der udsving i kvaliteten af 

den undervisning der udbydes pt. Den store forskel i timer og i undervisningens kvalitet skal vi 



have for øje, så alle elever bliver samlet op fagligt og trivselsmæssigt og der er en lighed skolerne 

imellem hvad det angår. 

 

Det blev drøftet om man kan søge plads andre steder - til de skoler der har lidt plads og derved 

ikke kan give nok timer i relation til lovgivningen pt. 

 

Forvaltningen må have overblik over hele kommunen. alle elever og alle skoler. 

Forretningsudvalget tager en videre drøftelse med  Camilla Niebuhr herom på det kommende 

møde.  

 

Økonomien ift. Corona er uafklarede. Kirsten oplyste at der er afsat 40 mio. kr. i overførselssagen 

til coronarelaterede udgifter.  

 

3. Mobilisering af skolebestyrelsesmedlemmerne - 

ringerunde.  

På sidste bestyrelsesmøde vedtog vi at udskyde 

ringerunden til senere i maj. Vi gennemgår planen 

og giver input til ringeguiden. 

Den tidligere udarbejdede spørgeramme blev gennemgået og revideret. Spørgerammen 

suppleres med Covid19 og forskudt valg.  

 

Opmærksomheden omkring muligheden for fælles kommunikation mellem skolebestyrelserne på 

Aula udelades, da vi ikke kender teknikken godt nok endnu.  

 

Sebastian retter spørgeguiden til ud fra de kommentarer der kom og Sebastian og Mie fordeler 

skolerne mellem bestyrelsesmedlemmerne (hvor der tages hensyn til de områder vi kommer fra).  

 



Ringerunden er på tirsdag d. 26. maj. Nogle ringer hjemmefra, andre møder op i Sorøgade. Der er 

nogen der ikke har mulighed for at deltage. Vi starter med en fælles gennemgang af ringeguiden, 

en ”prøveopringning” og en opfriskning af den undersøgelse der er blevet lavet til 

skolebestyrelsesformændene.  

 

4. Status for efterårskurset 

Vi besluttede på sidste møde at fastholde dato for 

efterårskurset. Vi gør status. 

Kom gerne med inputs ift. emner og foredragsholdere. 

 

Vi skal være opmærksomme på mulighed for afbestilling af både hotel og oplægsholdere og sikre 

os bedst muligt at vi ikke forpligter os på noget som vi på grund af Corona ikke har mulighed for 

at gennemføre.  

 

Vi skal være bevidste om hvilke temaer vi vælger til vores kurser. 

 

Vi gør status til juni. 

5. Arbejdsgruppen vedr. styrket 

skolebestyrelsesarbejde 

BUU besluttede i november 2019 at styrke 

skolebestyrelsesarbejdet. Der blev derfor nedsat 

en arbejdsgruppe, som skulle analysere og 

fremkomme med værktøjer der kunne understøtte 

dette. Arbejdsgruppen har haft et møde i 

december, i marts og fået aflyst et møde i marts. 

P.t. er der analyseret hvilke økonomiske nøgletal vi 

Standardforretningsordenen var sendt med til orientering. Bestyrelsen tog orienteringen til 

efterretning. Anders og Nils Henrik kommenterede standardforretningsordenen.  

 

Bestyrelsen gav følgende input til årshjulet og standarddagsordenen:  

- Godt at den tog afsæt i det årshjul kommunen tidligere har lavet. 

- Det skal være tydligt at dokumenterne er vejledende. 

- Godt at årshjulet fortæller hvad der er kan og skal-opgaver. Giver et godt overblik og 

godt med farvekoderne 

 



som skolebestyrelse gerne vil føre tilsyn med, samt 

lavet indledende drøftelser af nøgletal for 

inklusion. S&F Kbh. har sendt et færdigt forslag til 

standardforretningsorden til gruppen og p.t. 

arbejdes der på et årshjul og en 

standarddagsorden. Bestyrelsen får her 

forretningsorden til orientering og der er mulighed 

for at give input til hhv. årshjul og dagsorden.  

Bilag: forretningsorden, årshjul og standard-

dagsorden 

Udvalgsbehandlingen af de forskellige dokumenter forventes at ske til august / september 

6. Høring vedr. KKFO med deadline d. 6. juni  

Der har været nedsat en arbejdsgruppe siden 

efteråret 2019. Skole og Forældre København blev 

inviteret med i februar 2020 (Linda og Anders). De 

referer kort de mest centrale pointer der er 

fremkommet i arbejdsgruppen og bestyrelsen giver 

input til et høringssvar som nogen skriver sammen. 

Høringssvaret sendes til skriftlig godkendelse i 

bestyrelsen inden det afleveres i høringsportalen. 

Skole og Forældre København har kun deltaget i det sidste møde i den arbejdsgruppe der har 

været nedsat siden efteråret 2019. 

 

Høringen lægger bl.a. op til at styrelsesvedtægten ændres, således at en repræsentant fra 

forældrerådet sidder med i skolebestyrelsen og at skolebestyrelse og forældreråd holder et årligt 

møde.  

 

Der er usikkerhed omkring hvordan denne udvælgelse har indvirkning på skolebestyrelsens 

øvrige sammensætning af de 7 forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.  

 

Bestyrelsen blev enige om ikke at afsende et høringssvar.    

7. Høring vedr. skoledistrikter med deadline d. 1. 

juni 

Gentage melding fra sidste år - de enkelte skolebestyrelsers skal tage beslutningen. 

Kigge på de skoler der mangler børn og lave nogle snit - kigge hele områder igennem.  



Sidste år besluttede vi ikke at afgive høringssvar, 

men lade de berørte skoler selv vurdere og afgive 

svar. Det foreslås at vi gør det samme i år. 

 

Der var enighed om at gøre opmærksom på at der er en høring og på den måde støtte 

skolebestyrelserne, så alle bliver hørt. - det er ikke altid at skolelederne kommunikerer 

materialet videre.  

 

Vi laver et Facebook opslag omkring høringen. 

 

8. Høring vedr. skolestruktur med deadline d. 20. 

juni 

Kira har siddet med i arbejdsgruppen. Marianne 

har siddet med fra Brug Folkeskolen. Det foreslås 

at vi derudover indhenter input fra de 

skolebestyrelser der er berørt af strukturforslaget. 

Frem til næste bestyrelsesmøde udarbejder nogen, 

f.eks. repræsentanter fra arbejdsgruppen, udkast 

til høringssvar.   

Der har ikke været møder siden sidst. 

 

Vi skal tage kontakt til skolerne der er berørt og høre hvad der rør dem - så vi ved om der er 

noget i deres proces skal løftes op til en mere generel input vi som forening også må presse på 

med. Kira tager kontakt til de skolebestyrelsesformænd som er berørt af 

skolestrukturændringerne  

 

Der er en generel oplevelse af at forvaltning og politikere har været i tæt dialog med skolerne, 

forældre, ledere etc. - det har været en inddragende proces.  

 

9. Forskudte valg 2020 og introduktion af nye 

bestyrelsesmedlemmer 

De skoler hvor der afholdes valg til 

skolebestyrelsen hvert andet år, skal afholde valg 

inden sommerferien. Vi er som forening forpligtet 

til at understøtte skolebestyrelsesvalg. Der gives 

Der var en frustration over at det er påtvunget at de forskudte valg som udgangspunkt skal 

afholdes inden sommerferien.  

 

Opmærksom på at hvis valget ikke bliver afhold er skolebestyrelsen ikke funktionsdygtig fra 1. 

august. Beslutninger og mødeplan for næste skoleår, skal således aftales inden sommerferien.  

 



input til hvorledes vi kan animere til at forældre 

stiller op til bestyrelserne og til at forældrene 

stemmer på de opstillede kandidater - målrettet de 

skoler der har forskudte valg. Derudover drøfter vi 

hvilke argumenter der kan ligge til grund for at 

udskyde valget til efter sommerferien (se 

formuleringer nedenfor). Mie samler input og laver 

en færdig oversigt/plan.     

Ideer til udførelse: 

 

- Alle forældre indkaldes til møde - man kan være 250 på teams. 

 

- Vi skal sende ny mail ud ift. information omkring at man ikke er funktionsdygtig og med 

informationer ift. valget. (Anders kreerer mail/brev som ligges på hjemmesiden) 

 

- Facilitere livestream så der kan være debat eller spørgetime fra vores side af. - (Mie tager fat i 

Allan - vi finder tidspunkt, med Kirsten in mente) 

 

- Vi skal huske at dele og like på Facebook.  

 

- Vi laver en pakke til bestyrelserne, med materiale som kan støtte deres vagproces. 

 

- Hvis skolerne ikke har taget stilling til om de afholder valg, skal de følge en tilbagefaldsplan. 

(tilbagefaldsplan ligges på hjemmesiden) 

 

10. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 

a. Møde med Camilla Niebuhr d. 26. maj 

 

Foreløbig dagsorden til mødet med Camilla blev læst op. 

 

Hvornår kan der komme et erstatningsaula møde. 

11. Nyt fra 

a. Formandskabet 

Borgmesteren har de sidste mange mandage holdt livestream møder på Facebook med Sofie 

Seidenfarten, hvor forældre har kunne stille spørgsmål Borgmesteren har foreslået at han og 

Kirsten laver en fælles livestream sammen – med særlig opmærksomhed på 



b. Dagsorden og referater fra Børne og 

ungdomsudvalget  

Jf b) I dropbox 

under ”Dagsorden&Referater/2020”ligger 

en liste over hvem der læser referater. 

Man er velkommen til at bytte. 

c. Landsforeningen 

skolebestyrelsesarbejdet og for skolebestyrelsesmedlemmer. Hvis det bliver aktuelt, skal vi sørge 

for at skolebestyrelsesmedlemmerne bliver opmærksomme herpå. . 

 

Kira spurgte hvor de 5 ugentlige fremmødetimer kommer fra og det uheldige i at det tal som 

udvalget har besluttet, for at sikre at alle børn kom lidt i skole, nu risikerer at blive et tal der gør 

at eleverne kommer mindre i skole, da tallet er meget lavt.  Den problemstilling vender 

forretningsudvalget med Camilla til næste møde.  

 

Det skal af næste dagsorden fremgå tydeligere hvem der skal læse udvalgets referat.  

Læsning af næste referat: Noah. 

 

12. Eventuelt Planen er at vi afholder det næste møde på Sorøgade. Såfremt at forsamlingsforbuddet tillader 

det, var der opbakning til at mødes fysisk.  

 

Snorre ønsker at få kortet møderne ned tids - og indholdsmæssigt. 

 

 


