
Referat af bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København 
20. oktober 2020 kl. 18.30 – 21.30 – i Sorøgade 

 

Emne 
  

Referat: 

1. Formalia  
a. Valg af ordstyrer og processtyrer 
b. Godkendelse af dagsorden samt referat fra 

mødet 17. september 2020 

Ordstyrer: Linda 
Processtyrer: Kirsten 
 
Referat: godkendt. 

2. Mobilisering af skolebestyrelsesmedlemmerne  
Der har været igangsat en ny ringerunde. Vi deler 
erfaringer og input. 

Det ville være godt hvis man får ringet rundt, også selvom man ikke kan nå at få fat i alle, da vi derved 
kan få mobiliseret til generalforsamling og webinar. 
Dem som har fået ringet rundt, får meldinger om at corona-webinar er en god idé og der er 
tilkendegivelser fra flere om at de overvejer at stille op til bestyrelsen. 
 
Der er overvejelser om, om vi skal have én årlig ringerunde, hvor vi sørger for at få fat på alle formænd i 
skolebestyrelserne. 
 
Vi kan evt. vende ringerunden om og tilbyde at skolerne kan ringe ind, fx 4 gange om året, hvor nogle 
fra bestyrelsen sidder ved telefonen i et tidsrum. 

3. Status på generalforsamlingen og mini 
efterårskurset. 

D. 3. november afholder vi virtuel generalforsamling. Vi 
gennemgår et revideret set op for efterårskurset og 
generalforsamlingen.   

 

Der skal skrives en online guide til det tekniske, ifbm. mødet. Mie laver intro til teknikken og Linda 
introducere Rasmus Alenkær. 
Kirsten overtager styringen når generalforsamlingen starter. 
 
Der er pt. ikke særlig mange tilmeldte, så der kommer et nyt link ud på mail med opfordring til at 
tilmelde sig og der bliver spottet for det på Facebook. 
 
Konkurrence: 
Vi udbyder en konkurrence hvor man kan vinde to forskellige bøger, ved at sende et billede af sig selv 
med vores mundbind på. Man sender billedet til Mie, som herefter ligger det op på Facebook. 
 
Der blev givet input, til den af formanden fremsendte udkast til beretning, som bliver indskrevet og 
herefter sendes beretningen ud. 
 



Den mundtlige beretning skal fokusere på, hvor der konkret er blevet gjort en forskel for forældre og 
forældrevalgte, og hvad de kan bruge det der er sket til. 
 
Vi melder ud at der er ledige pladser i bestyrelsen og hvem der genopstiller, så folk kan blive pacet til at 
melde sig. Når vi sender reminder ud, skriver vi også at der er ledige pladser og om folk kunne have lyst 
til at stille op. 
 
Der er ét indkommen forslag, som blev trukket tilbage.  

4. Vedtagelse af arbejdspapir vedr. budgetdata 
På sidste bestyrelsesmøde var der opbakning til at få 
vedtaget et ”Det mener vi” vedr. økonomidata – med 
afsæt i det arbejde vi havde i foråret omkring udpegning af 
budget/regnskabstal, som også indgik i høringssvaret vedr. 
budgetmodel.  
Sebastian har omformuleret teksten mhp. godkendelse.  

Høringssvar vedr. budget er lavet om til et ”det mener vi” som skal ligges op på vores hjemmeside. 
Det har også været forbi KLF, så der har været flere øjne på. 

5. Vedtagelse af arbejdspapir vedr. GDPR for 
skolebestyrelsesmedlemmer 

På baggrund af svar fra forvaltningen om GDPR-regler for 
skolebestyrelsesmedlemmer, udarbejder foreningen et et 
”Det mener vi”, som sætter retning for hvorledes 
skolebestyrelsesmedlemmer både er tilgængelige men 
også beskyttet af GDPR reglerne. Mie har lavet et udkast 
hertil med afsæt i forvaltningens svar.  
 

 

Vi skal udarbejde et papir ift. vores tilgang til GDPR for skolebestyrelsesmedlemmer. 
 
Det blev til bestyrelsesmødet drøftet hvad vi mener og der blev tilkendegivet flere holdninger. 
 
Nogle mener at der som minimum skal stå alle navnene og e-mail til formanden eller en måde hvorved 
man kan komme i kontakt med formand/bestyrelse på hjemmesiden. Når man har ladet sig vælge, skal 
man være tilgængelig for de forældre som man repræsenterer.  
 
Der anbefales at man bl.a. kan benytte Aula som kontaktflade, da den er sikret, ift. GDPR. 
Der er forskellige fordele og ulemper ved Aula, som kan have en konsekvens for kommunikationen 
mellem skolebestyrelserne. Dette skal der tages hensyn til. 
 
Der blev også fremlagt synspunkter vedr. om vi overhovedet har et problem ift. kontakten mellem 
forældrene og deres skolebestyrelsesmedlemmer. 
 
Papiret skal også tage hensyn til den anden side af sagen, som er beskyttelsen af 
skolebestyrelsesmedlemmer. Papiret skal give en tydelighed omkring hvad man gør ift. ens 
informationer, som skolebestyrelsesmedlem. 

6. Høring vedr. styrket skolebestyrelsesarbejde Anders og Sebastian har udarbejdet et høringssvar. 



Materialet vedr. styrket skolebestyrelsesarbejde er sendt i 
høring. Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til 
høringssvar.  

 

Kommentarer til punkt 4 (omhandlende medarbejderrepræsentanternes mulighed for at ytre sig): 
Der er forskellige oplevelser af hvorvidt det er et problem og om det derfor bør nævnes i høringssvaret. 
KLF siger at der ikke er et problem, det betyder ikke at vi har viden omkring det. Bl.a. har nogle 
informationer om at Landsforeningen får henvendelser i personalesager. 
 
Sebastian laver et revideret forslag til punkt 4 som bestyrelsen kan kommentere på. 

7. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 
- Data om inklusion til brug for bestyrelsens 

tilsynsførelse med skolens inklusionsindsats (6. 
okt.) 

 Kommende møder 
- Landsforeningens landsmøde – kandidater fra 

hovedstaden til forretningsudvalget 
- Følgegruppe for Skolelederuddannelse 
- Aula (10. nov) 
- Forslag om budgetmøde med KLF (30. nov) 
- Meningsdannerkursus 

Data om inklusion: 
- Der har været et seminar hvor Marianne, Anders, Kira og Kirsten deltog. På seminaret kom man 
omkring det økonomiske perspektiv, hvilke resultatdata der var og hvordan man arbejder med 
inklusion. Dette bliver til et forslag, for hvordan en bestyrelsespakke kan se ud. 
Der følges op, på mødet med direktionen. Forslaget skal forlægges udvalget, hvor vi der kommer noget 
mere konkret på banen. 

 
Byggesager: 
Der er kommet nyt kontor i BUF der hedder ’kapacitet’. Frederik har sendt mail ud omkring dette. 
Frederik er blevet opfordret til at blande sig og han har forelagt en strategi for dem, som de arbejder 
videre med. 
 
Landsforeningens landsmøde (virtuelt):  
Der bliver spurgt indtil om vi har noget der melder sig til hovedbestyrelsen? Dette kan stadig nås helt 
frem til dagen. 
Det blev også drøftet om vi kan få et stærkere samarbejde med de forældre som allerede sidder i 
hovedbestyrelsen. For at stille op skal man deltage på landsmødet og være delegeret. Man bliver 
udpeget til delegeret af sin skolebestyrelse. 

 
Følgegruppe for skolelederuddannelsen: 
- Intet nyt. 

 
Aula:  
- Møde d. 10. november, mere information følger på bestyrelsesmøde d. 17. november. 

 
Forslag om budgetmøde med KLF: 
Der er et årligt fælles bestyrelsesmøde, hvor de forslår d. 30. november (fysisk eller digitalt) 16.30 - 
18.00. 
Det er tilgængeligt for hele bestyrelsen og vi har et møde inden, i den nye bestyrelse. 



Skriv det i kalenderen og meld tilbage om i kan. 

 
Meningsdannerkursus: 
Vi har fået en henvendelse fra landsforeningen, med et tilbud om at deltage i et kursus, hvor man kan 
blive trænet i at fremlægge synspunkter. 
Alle er velkomne. 

8. 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. 

Intet nyt. 

9. Eventuelt Vil folk ligge deres mobiliseringspapirer ind i docs og give Mie evt. nye navne, på 
skolebestyrelsesmedlemmer. 
Forslag: Det forslås at vi laver et kursus i ledelse af frivilligt arbejde, for skolebestyrelsesformænd. Da 
flere formænd oplever at det er hårdt at motiverer og svært at konkretisere hvordan man udlicitere 
arbejde som fx formand. 
Kursusudvalget kigger på det. 
 
Gitte Lose tiltræder 1. november, i stedet for Camilla Niebuhrs og Kirsten forslår at vi inviterer hende til 
et bestyrelsesmøde. evt. på et decembermødet. 
 
Københavns største og dyreste skole bliver bygget nu, hvilket der har været en høring om. Anders har 
deltaget og skrevet på egne vegne ifbm. et høringssvar. Den er placeret på et alt for lille areal, hvilket er 
et problem. Friarealerne er alt for små. 

 


