
Referat. 
 

Emne 
  

Mødereferat: 
18.08.2020 - kl. 18.30 - 22.00 - i Sorøgade. 

 

  

1. Oplæg om forslag til ny budgetmodel for de 
københavnske folkeskoler 

Vi har inviteret Martin Baunsgaard Schreiber fra 
Budgetenheden i BUF til at gennemgå det forslag der ligger til 
ny budgetmodel.  
 

Bilag fra indstillingen d. 12. august 2020 

BUF er i gang med at udforme en ny budgetmodel, da behovet for at revidere den 
gamle er stor. Budgetmodellen er på nuværende tidspunkt i 2. høring. 
 
Den nye budgetmodel centrerer om 3 principper: 
Transparens, bæredygtighed og incitament. 
 
Modellen er bygget op med en grundbevilling, som er basis for skolens budget. 
Grundbevillingen skal dække de omkostninger, som alle har for at kunne drive 
skole. Grundbevillingen er højere, end den der var i den gamle model. 
 
I den nye model, tilføres aktivitetsbevillingen ud fra antal klasser – heraf er en 
mindre del fortsat elevbestemt for de klasser hvor der er mellem 23 – 28 elever. 
Dette skal være med til at skabe incitament for at fastholde elever og skabe større 
klasser. 
 
De tosprogskriterier som før gav bevillinger er også ændret. Man kigger i højere 
grad på børnemiljøet. Dette betyder, at der er skoler som vil miste penge ud fra 
de nuværende tosprogskriterier.  
 
 
Marianne og Sebastian udformer en sammenfatning af vores drøftelser, og laver 
et udkast til et høringssvar, som behandles på næste bestyrelsesmøde.  

2. Formalia  
Valg af ordstyrer og processtyre 
Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet 
17.06.20 

Tilstede: 
Noah, Marianne, Frederik, Kirsten, Linda, Sebastian, Lotte, Maria, og Kira. 
Fra kl. 20.20 - Anders. 
 



Bilag: Referat fra 17. juni 2020 
 

Mødeleder: Kirsten. 
 
Ordstyrer: Linda. 
 
Dagsorden: 
Ved fremsat ønske, er dagsordenpunkterne taget i anden rækkefølge, end hvad 
fremgår af dagsordenen. Herunder tages punkt 5, 6 og 7 efter punkt 2. Hvorefter 
punkt 3, 4 og 8 tages. 
 
Referatet fra d. 17.06 er godkendt. Sebastian ønskede at få følgende kommentar i 
dette referat: 
Sebastian og Kirsten er ikke enig i den måde de faktuelle omstændigheder er 
beskrevet i Anders’ enmandsudtalelse i referatet fra 17.06.2020 

3. Bestyrelsen opbakning til formanden 
På baggrund af ordlyden i referatet fra sidste møde 
ønsker formandskabet en tilkendegivelse fra 
bestyrelsen om hvorvidt de har tillid til hvordan 
formanden håndterer sine beføjelser. 

Der erklæres afstemning om følgende ordlyd: formandskabet ønsker en 
tilkendegivelse fra bestyrelsen, om hvorvidt de har tillid til hvordan formanden 
håndterer sine beføjelser. 
 
9 stemmer på ’ja’ 
1 stemme på ’nej’ 
 
 
Mindretalssudtalelse fra Anders: 

”Nils-Henrik kunne ikke deltage i dag, men jeg har samme holdninger som dem 
han mailede til bestyrelsen: 

”Jeg bakker selvfølgelig op om Kirsten som formand og ville gerne stemme 
for en tilkendegivelse om dét. Men det skurrer mig lidt i ørerne, at der 
direkte henvises til ordlyden i referatet fra sidste møde, og at det specifikt 
handler om formandens håndtering af sine beføjelser. 

Jeg deler opfattelsen af, at Kirsten ind imellem er gået ud over sine 
beføjelser. Det er menneskeligt at begå fejl, men det virker som om, at 
formanden ikke har villet tage det ad notam eller ændre kurs. Jeg læser dén 



baggrundsbemærkning, som formandskabet har skrevet på dagsordenen, at 
de i realiteten vil have bestyrelsen til at vedtage, at formanden ikke har 
overskredet noget som helst. Der kan godt forundre mig. Et samarbejde i en 
bestyrelse kræver vel gensidig tillid, og tillid skal man gøre sig fortjent til. Jeg 
kan derfor ikke stemme for forslaget.” 

Jeg mener at det er problematiskt at formanden i dag 

• stadig ikke mener at det var en overskridelse, da hun beordrede mig til at 
tie stille om det pågældende emne ved sidste møde. 

• strammer skruen ved at sige, at det vil gå ud over hendes arbejdsindsats, 
hvis hun ikke får vedtaget erklæringen om beføjelser.” 

så derfor stemte jeg imod. 
 

4. Status på generalforsamlingen og efterårskurset 
Generalforsamlingen:  

- Indkaldelse og dagsorden 
- Input til beretning 
- På valg (Snorre, Kira, Lotte, Sebastian, Nils-Henrik, 

Kirsten) – hvem genopstiller? 
- Regnskab 
- Indkomne forslag 
- Dirigent  

Efterårskurset: 
- Program 
- Corona 
- Praktik 
- Kursets samspil med mobiliseringsstrategien 
- Husk at prik bestyrelseskandidater 

Bilag:  
Program og indkaldelse for kursus og 
generalforsamling 

Generelt er der styr på efterårskurset. Der er blevet tjekket op med hotellet 
omkring retningslinjer for Covid-19. De fremsendte retningslinjer bliver sendt 
med invitationen. 
Der er nogle få rettelser i relation til invitation og program, som er noteret og 
rettes/tilføjes. Invitationen bliver sendt ud senest d. 29. august. 
 
Det blev besluttet at der tages kontakt til Jens, som dirigent til kurset. Herefter vil 
Hans og Thomas kontaktes som suppleanter til Jens. 
 
Kursusudvalget sender en mail snarest, med information om hvem der står for 
hvilke workshops om fredagen, sammen med forvaltningen. Forvaltningen er 
kontaktet, og Linda har givet dem en grundig indføring i hvad vi ønsker af indhold, 
i vores workshops. 
 
Det skal præciseres hvorledes elevrepræsentanter og 
medarbejderrepræsentanter kan deltage i efterårskurset.  
 
Sebastian nævner at han overvejer at stille et forslag til en vedtægtsændring. 
Men da der ikke var tid på dette møde til at drøfte det, vil han formentlig 



fremsende udkast pr. e-mail, og herefter er man velkommen til at kommentere 
på dette. I tilfælde af at forslaget stilles, kan bestyrelsen drøfte det på næste 
møde umiddelbart inden GF. 

5. Mobilisering af skolebestyrelsesmedlemmerne  
(tagges som punkt 3) 

Bestyrelsen har inden sommerferien besluttet at foretage en 
ny ringerunde i august/inden efterårskurset. Ringeguide og 
fælles ringedato aftales.  
 

Bilag: Forsalg til ny ringeguide 

 
Dato for fælles ringerunde er fastsat til d. 3. september. 
 
Der forelægger et ringerunde dokument, som skal benyttes til næste ringerunde. 
 
Vi har fået et tilbud om at alle skolebestyrelsesformænd kan komme ind i en 
Aulagruppe. Spørgsmål vedrørende dette, tilføjes til den endelige ringerunde 
guide. 
 
Der er udformet en liste med information om, hvem der ikke er blevet ringet op 
og hvem i bestyrelsen der er kontaktperson, dette fremsendes til bestyrelsen 
frem mod ringerunden. 
 

6. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 
a) Inkluderende fællesskaber   
b) Arbejdsgruppen om byggeri og renovering af 

skoler 
c) Følgegruppe for skolelederuddannelsen 
d) Sidste møde med direktionen (adgang til budgettal 

og GDPR regler vedr. skolebestyrelsesmedlemmer)  

a) Gruppen er kommet langt, med den bevilling de fik tildelt sidste år. Indsatsen 
er blevet operationaliseret, så materialet er meget konkret ift. inklusion. 
Det er relevant at inddrage spørgsmål, vedrørende hvor eleven står ift. indsatsen.  
Gruppen har fokus på det brede forældresamarbejde. 
 
b) Arbejdsgruppen får nu tilknyttet Mette Rose, som vil være med til at 
understøtte fokus på skolebestyrelsens rolle ift. byggerier og renoveringer på 
skolen. 
 
c) Deltagelse i følgegruppen blev sidste år overgivet til landsforeningen, da 
indsatsen er landsdækkende. Vi er nu blevet spurgt om vi kan genindtræde i 
følgegruppen. Frederik og eventuelt Kira genindtræder 
 
d) Budgettallene drøftes her i august. Vi følger op undervejs. 
Vi har sat en forespørgsel i gang ift. GDPR-regler om hvorledes man skal omgås 
kontaktoplysninger for skolebestyrelsesmedlemmer. 



 

7. Nyt fra 
a. Formandskabet 
b. Dagsorden og referater fra Børne og 

ungdomsudvalget  
c. Landsforeningen 

 
Jf b) I dropbox 
under ”Dagsorden&Referater/2020”ligger en liste 
over hvem der læser referater. Man er velkommen til 
at bytte. 

a) På baggrund af foreningens budgetforslag om Opsøgende og udviklende 
forældresamarbejde, har formandsskabet været til møde med borgmesteren. 
Arbejde med forældresamarbejde skal konkretiseres og igangsættes fra 
skolestart. Vi ønsker at være med til at finde skolebestyrelser som kan hjælpe. Vi 
håber at få tilført midler til projektet ved denne budgetforhandling, men går 
ellers efter at få det med til næste. Ud over at borgmesteren har vist forslaget 
interesse, har det tidligere været samme tilkendegivelse fra udvalgets øvrige 
medlemmer og fra KLF.  
 
b) – Der er temadrøftelse om rengøring på skoler, bl.a. begrundet i at 
skolebestyrelsesmedlemmer og SogF Kbh. har været undersøgende på det. 
Derudover er der truffet beslutning om skolestruktur og  ) og sammenlægning af 
skoledistriktet i Ørestaden. 

8. Eventuelt Kirsten deltager i møde med borgmesteren og direktionen omkring Covid-19-
håndtering. Mødet er kl. 15.30 d.  20 august. Input kan sendes til Kirsten 

 
-  


