
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København 
17. september 2020 kl. 18.30 – 21.30 – i Sorøgade 

 

Vejlede
nde tid 

Emne 
  

Baggrund/forudsætninger/forberedelse/bilag 
 

Ønsket resultat 

18:30 Fælles spisning   

19:00 1. Formalia  
a. Valg af ordstyrer og processtyrer 
b. Godkendelse af dagsorden samt 

referat fra mødet 18.8.20 og d. 10. 
september 2020 

c. Bilag: Referat fra 18. august 2020, 
referat fra 10. september 
eftersendes 

 
Ordstyrer: Marianne 
Deltagende fysisk: 
Frederik, Kirsten, Frederik, Sebastian og Mie 
Deltagende via. Teams: 
Linda, Lotte, Noah, Anders, Niels-Henrik og Kira. 
 
Referat d. 18.08.2020: Godkendt 
Kommentar: 

• Det er en dårlig kultur at vi laver 
enkeltmandsudtalelser som udstiller andre i 
bestyrelsen, man skal spille på egen banehalvdel. 
 

Referat d. 10.09.2020: Godkendt 
 
Vi diskuterer referatpraksis efter pausen, på opfordring fra 
Snorre. 
 

Godkendelse 

19:05 2. Status på generalforsamlingen og 
efterårskurset 
På det ekstraordinære bestyrelsesmøde 
drøftede vi coronasituationen og 
forskellige scenarier for at udskyde kurset. 
Kursusudvalget har efterfølgende været i 
dialog med hotel og oplægsholdere og 
med formanden, valgt at udskyde 
efterårskurset. Vi drøfter et revideret set 
op for efterårskurset og 
generalforsamlingen og på baggrund af 

Det er i kursusudvalget blevet drøftet at udskyde 
efterårskurset til næste år, da vi ikke ved om det kan 
afholdes forsvarligt, ift. Corona restriktioner mm. 
Det er muligt at afholde GF online, hvilket vi undersøger 
nærmere. Man kan stemme online, hvilket gør at vi også 
kan have personvalg. 
 
Det forslås at rykke hele kurset til foråret, inkl. oplæg med 
Rasmus Alenkær og Line. 
Vi skal have stablet en online intro til nye 
skolebestyrelsesmedlemmer, på benene. 

Drøftelse/beslutn
ing 



oplæg fra kursusudvalget, beslutter ny 
dato. 

Kursusudvalget kommer med et udspil til en dato, for 
generalforsamling og vi afsøger muligheder for at rykke de 
forskellige oplægsholdere. 
Mie giver besked til alle tilmeldte. 
 
Vores sidste møde er d. 20. oktober, her snakker vi om 
forslag som er kommet. Vi er nødt til at åbne op for at man 
stadig kan sendenye forslag, nu hvor vi rykker vores GF. 
 
Det indkomne forslag som er kommet, er trukket.  

19:35 3. Mobilisering af 
skolebestyrelsesmedlemmerne  
Der har været igangsat en ny ringerunde. 
Vi deler erfaringer og input. 

Når vi har en ny dato for GF mm., ringer vi rundt igen, for 
at få folk til at melde sig og mobiliseringen er derfor 
udskudt indtil vi har en fastlagt dato.  

Drøftelse/Beslutn
ing 

20:00 4. Høringssvar på udkast til ny budgetmodel 
Udvalget har sendt en ny budgetmodel i høring 
med svarfrist d. 25. september. Der er tidligere 
udsendt et udkast til høringssvar til 
kommentering.  

1. Bilag: revideret udkast til høringssvar 

Der er blevet udformet et høringssvar, som er blevet 
kommenteret på efterfølgende. Der er opbakning til 
forslaget og formandskabet sender det ind. 
 
Side 2 af udkastet tages ud og ligges på hjemmesiden, 
under ”vi mener” fanen. Sebastian tager den. 
 
I går blev der spurgt ind til budget og muligheden for at 
føre tilsyn, det er vigtigt at vi har en specificering med til 
politikerne, da det vil gavne dem at få specifikke ting, de 
kan handle på. 
 
Supplerende forslag: 
Den support skolebestyrelserne kan få fra de 
administrative centre, er lidt vag. Der skal være en 
kvalificering af ens budget og nogle øjne til at se på ens 
budget, for på den måde at kvalificere ens budget. 
Der er brug for økonomisk vejledning, til skolelederne og 
der er brug for at de administrative centre lever op til at 
være et supportsystem. 
 

Beslutning 



20:10 5. Arbejdsgruppe vedr. forældresamarbejde, 
involvering af skolebestyrelser og oplæg til 
overførselssag 

Efter at formandskabet har drøftet foreningens 
budgetforslag med borgmesteren, skal arbejdet 
foldes mere ud. Der sigtes på et mere 
gennemarbejdet forslag til brug for 
overførselssagen, hvor metode, projekternes 
fokus, skolebestyrelsernes involvering og hvilke 
skoler der er tale om, tydeliggøres. Der skal 
nedsættes en arbejdsgruppe som påbegynder 
arbejdet, tager kontakt til skolebestyrelser der har 
interesse i at deltage og former et mere 
gennemarbejdet forslag. Er der 
bestyrelsesmedlemmer i de deltagende skoler, 
som har lyst, kan de også indgå i arbejdsgruppen. 

1. Bilag: budgetforslag 

Dette ligger op ad vores 4-årige strategi for styrket 
forældresamarbejde,  
 
Vi har fremsendt 1. budgetforslag. 
 
Sebastian og Kirsten har uddybet det for borgmesteren. 
Der var behov for at det blev mere konkret. 
Det skal være tematiseret, ift. hvad forældrene skal 
involveres omkring og der kan være pilotskoler. 
 
Vi skal Invitere skolebestyrelser ind, som kan blive 
involveret i processen. 
 
BrugFolkeskolen er i gang med at lave et projekt, og har 
fået penge af Veluz til at gennemføre det projekt. 
”Forældrefællesskaber” hedder projektet, og der er en del 
konkrete forslag til hvordan man kan gøre det. Vi kan evt. 
tænke det sammen, med det vi ønsker at gøre. 
Forvaltningen skal spille med, så man kan få projekterne til 
at hænge sammen. 
 
Sebastian og Kirsten går sammen med Marianne, om en 
videre snak af projektet. 
 
Diskutere hvad den understøttende metode er, i at få 
forældre til at lykkes med det de ønsker. Det der er 
interessant er at understøtte forældrene og få dem til at gå 
hjem med noget relevant. 
 
Linda og Frederik deltager i arbejdsgruppen. 

Drøftelse/beslutn
ing 

 Pause 20:30 – 20:45   

 Diskussion af referat praksis: Der er ønske om at vi går over til en referatpraksis, som 
bygger på beslutningsreferater. 

 



Der henstilles til at vi ikke tager en beslutning nu, men at vi 
kigger i vores forretningsorden, hvor vi kan indskrive 
konkret referatpraksis. 
Forretningsordenen er gammel og der skal tages et kig i 
den uagtet. 
 
Der er to ting i dette forslag: 
1. Hvor omfattende skal vores referater være. 
2. Skal der være plads til enkeltmandsudtalelser - vi bør 
forholde os til brugen af dette, og kigge på det når vi kigger 
på forretningsorden. 
 
Det tages med videre. 

20.45 6. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 
a) Arbejdsgruppen vedr. adaptiv læring (7. 

sept.) 
b) Møde med direktionen (8. sept.)  
c) Kort oplæg om styrket 

skolebestyrelsesarbejde og 
forældresamarbejde på BUU (16. sept.) 

d) Dialogmøde (19. oktober) 
 Kommende møder 

- Skolerenovering (21. sept.) 
- Følgegruppe for Skolelederuddannelse 
- Data om inklusion til brug for bestyrelsens 

tilsynsførelse med skolens 
inklusionsindsats (6. okt.) 

Adaptiv læring: 
Der har været møde i gruppen. Det var meningen at vi 
skulle følge projektet, men det er næsten afsluttet nu, så 
der har været orientering omkring, hvad der er sket. 
Der var overvejelser i om det kan ligge meget beslag på 
skolens økonomi, men det blev besvaret med at man ville 
ligge priserne i forlængelse af andre 
matematiklærermidler. 
 
Møde med direktionen: 
Eftersom at Camilla Niebuhr er stoppet og der ikke er 
tiltrådt en ny, var det ikke på den måde et møde med 
direktionen. 
 
Covid19: 
Der er fremlagt retningslinjer. Hvis der er et barn eller 
medarbejder som er testet positiv, går der et 
nødberedskab i gang. Man ringer ind til styrelsen for 
patientsikkerhed, og bliver guidet i hvordan man skal 
forholde sig. 

Status og evt. 
beslutning 



Der er en bekendtgørelse omkring nødundervisning, som 
gælder i tilfælde af at børnene bliver sendt hjem. Skolen 
skal tilbyde fjernundervisning, med forbehold. 
Der er nogle praktiske ting som kan gøre det svært, men 
man ønsker at udbyde fjernundervisning hurtigst muligt. 
 
Møder med direktionen: 
Det bliver fagligt center vi mødes med fremover, frem for 
direktionen. Dette skal vi have en holdning til, da det er 
fedt med en direkte kontakt. Der er dog også en fordel i at 
vi har kontakt med nogle, som ikke professionaliserer alt 
og som har hænderne i mulden. 
Vi skal benytte os af vores kontakt til borgmesteren.  
Det giver mening at have nogle som er over 
områdecheferne, som vi har kontakt med. Vi har brug for 
at have et anker i direktionen. 
Vi skal vente til der er ansat en ny direktør, da det i 
forskellige henseender kan give mening at tale med 
forskellige spillere. 
Vi lader den ligge og venter til vi får en officiel henvendelse 
og tager stilling til det der. 
 
Dialogmøde: 
Der bliver skrevet til Mikkel ift. afholdelsen af næste 
dialogmøde, d. 19. oktober. Lotte tager teten på den. 
 
Styrket skolebestyrelsesarbejde: 
Var til behandling i går, hvor Kirsten var inde og fremlægge 
de produkter som allerede eksisterer. 
 
Spørgsmål vedr. elektronisk valg, ift. om det kan sikres at 
være demokratisk. Erfaringen er at det fysiske valg er 
meget omstændigt. 
Spørgsmål til hvad der ligger af materiale ift. at komme 
godt fra start. 



Skoleledernes uddannelse skal fastholdes, så de kan blive 
ved med at styrke forældresamarbejde. 
Hvorvidt har lærerene et fortroligt rum de kan udtale sig i, 
eller har de mundkurv på qua at skolelederne også sidder i 
rummet. - det opleves ikke at være et problem. 
 
Udover det der står i standardforetningsordenen, er der 
blevet tilføjet ting. Der kommer nye input til ordenen og 
derefter bliver den sendt i høring. 
 
Materialer kommer til at ligge på ”bedst sammen” portal 
og potentielt på vores hjemmeside. 
 
Det er uklart om man skal bruge 
standardforretningsdagsordenen, hvis man ikke selv 
beslutter en. 
 
Vi tager et punkt med på næste dagsordenen, ift. hvordan 
vi kan kompetenceudvikle. Kan vi møde vores brugere på 
andre flader. 
 
Kommende møder: 
- Der har været en tlf. samtale og et møde, omkring at man 
får lavet en håndbog til brug, hvis ens skole skal ombygges. 
- Ingen mødeindkaldelse 
- Mødet har været i kalenderen længe. Der er nogle 
snitflader ind i skolelederuddannelsen og inkluderende 
fællesskaber, ift. denne gruppe. 
Status på hvem der skal deltage: Linda, Kira, Frederik, 
Kirsten, Marianne og Anders er med.  

21:15 7. Nyt fra 
a. Formandskabet 
b. Dagsorden og referater fra Børne 

og ungdomsudvalget  
c. Landsforeningen 

a) intet nyt. 
Der er kommet svar ift. hvor kontaktbar skolebestyrelserne 
skal være. De ligger op til at de enkelte skolebestyrelser 
skal forholde sig til det. 
b)  

Info 



Jf b) I dropbox 
under ”Dagsorden&Referater/202
0”ligger en liste over hvem der 
læser referater. Man er 
velkommen til at bytte. 

c) Der er landsmøde  

21:25 8. Eventuelt   

21:30 
 


