
Udkast referat til bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København 
Onsdag d. 24. februar 2021 

 

Vejlede
nde tid 

Emne 
  

Baggrund/forudsætninger/forberedelse/bilag 
 

 Sebastian sender link  

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

mødet 23. januar 2021 

Dagsorden:  Godkendt  
 
Referat fra 23. januar: Godkendt 
 
Tilstede: Kirsten, Sebastian, Noah, Anders, Kira, Linda, Lotte, Maria, Marianne, Anita og 
Mie 
 
Ordstyrer: Linda 

19:05 2. Budgetforhandlinger 2022 
På møder med KLF har vi fået præsenteret forvaltningens forslag 
til besparelser. Vi drøftelser dem mhp. eventuelle reaktioner ift. 
den kommende møderække med politikerne.  

Bilag: pp fra budgetarbejdsgruppen under hoved-MED 

Punktet tages op næste gang, da der er ændret ting, som endnu ikke er præsenteret for os, 
dette sker ved næste møde med KLF. Dette drejer sig om besparelsesforslag. 
 
Der var blevet pålagt en reduktion på 105 mio, men dette er ændret til  59 mio, som skal 
være besparet frem til 2022. 
Disse penge skal man som kommune samle sammen ved anlægsramme, serviceramme, 
udligningsreform mm., det skal her besluttes hvor mange penge der skal spares hvor. 
 
Der skal være en besparelse på 2. mio på interesseorganisationer, her er det aktuelt at 
sikre os at vi ikke bliver betragtet som interesseorganisation. Hvis dette er tilfældet, skal vi 
gå aktivt ind i den sag. 
 
Der er stadig spørgsmål vedr. Integrationsloft fra 2011, ift. ændringen i tilskud til tosproget 
børn, som nu er fjernet. Hvad er status ift det?  
Der er nogle skoler, som mister mange penge på baggrund af denne ændring.  
Der er blevet sendt et høringssvar ind fra Tagensbo skole, som har haft et udvalg,  
Ovenstående tages med som spørgsmål til KLF. 
 
Vi har det første møde, i møderækken med politikere med Niko Grünfeld, fra Frie Grønne. 
Her deltager Kirsten og Linda. 



19:20 3. Styrkelse af foreningens kommunikation 
På januar-mødet blev det aftalt at der er behov for større 
klarhed om hvem der tager teten over de forskellige 
kommunikationsopgaver – særligt med fokus på 
nyhedsmails, facebook og noget mere informativt 
(blad/mail/andet). Der gøres status på arbejdet. 

Sebastian har udformet et udspil med udgangspunkt i at vi har 4 forskellige kanaler som 
benyttes til vores foreningskommunikation og herunder hvad disse kanaler skal indeholde 
og hvem der er tovholder på kanalerne. 
 
Facebook: 
Facebook skal benyttes til kortere skriv, som er aktuelle for vores medlemmer. Herunder 
kan den bruges mere aktivt med et opslag ugentligt, for at være kontinuerlig i vores 
information. Det kan dog diskuteres hvorvidt vi har relevant information at ligge på 
Facebook ugentligt. 
Man kan eventuelt bruges annonceringspenge på Facebook, for at komme bredere ud. 
Noah vedbliver tovholder for Facebook. 
 
Nyhedsbrev: 
Nyhedsbreve skal bruges mere aktivt, pt. bruges det kun når vi invitere til kurser mm. Det 
forslås at mediet bliver brugt mere kontinuerligt som informationskanal med indhold fra 
vores møder mm. Det skal være relevant og velskrevet og der skal laves en skabelon for 
brevet, så det har et lækker layout. 
Kirsten kontakter en kommunikationskonsulent, som muligvis kan hjælpe os med at 
opbygge en skabelon. 
 
Blad: 
Bladet har ligget stille det sidste årstid, men ønskes at tages op igen i en anden form, her 
forslås det at bladet udkommer en gang årligt, med dybdegående velskrevet artikler. Det 
forslås at vi eventuelt for folk udefra til at skrive artiklerne (skoletænkere mm...)  
Vi er villige til at betale os fra at få lavet et blad. 
Det forslås at bladet udkommer i forbindelse med kurset (efter), for derved at have 
indhold. 
Linda og Mie er tovholdere på dette. Her vil opgaven være at række ud til folk der kan 
skrive artikler. 
Linda og Kirsten nedskriver en proces for hvordan vi ønsker at arbejde med bladet og 
hvordan projektet får krop. 
 
Hjemmeside: 
Det skal overvejes hvordan vi ønsker at bruge hjemmesiden og hvad vi ønsker at ligge op. 



Sebastian er tovholder på at scanne hjemmesiden igennem og se om der ligger det indhold 
vi ønsker og eventuelt om der skal slettes eller tilføjes elementer. 
 

19:35 4. GDPR 
Lotte har udarbejdet et udkast til ”Det mener vi” om 
GDPR for skolebestyrelsesmedlemmer. Vi drøfter 
udkastet mhp. kvalificering og endelig vedtagelse. 

Lotte har lavet et udkast til GDPR ”det mener vi”. 
Der er stor ros til dokumentet, som er gennemarbejdet og indeholder al den information 
der er behov for.  
 
Der kommenteres på at det kunne være en idé at dele dokumentet mere op i afsnit, så det 
er nemmere at søge i, hvis man blot leder efter specifik information. Herunder kan 
dokumentet også udarbejdes, så det henvender sig bedre til skolebestyrelsen. 
Dele det mere op, så det henvender sig bedre til skolebestyrelsen. 
Ydermere ønskes det at den sidste del af dokumentet rykkes op. 
 
Det forslås at vi kan tilføje en samtykkeerklæring omkring hvilke informationer man ønsker 
at opgive. Dette findes der tydelig procedure for hvordan skal udarbejdes. Kira går videre 
med den. 
 
Det skal skrives at vi mener at man skal fremgå med navn på skolens hjemmeside. 
 
Arbejdsgruppe arbejder videre med dokumentet til næste gang. (Kira, Anders og Lotte) 

19:50 5. Bestyrelsens forretningsorden 
Vores nuværende forretningsorden er fra 2007 og tåler en 

opdatering. Anders har lavet et udkast. Ved mødet i marts tager 
vi endelig stilling.  
Bilag:  

• ”SOFKBH_Forretningsorden_Bestyrelse.pdf” er den 
gældende forretningsorden (kaldes her version 0).  

• I ”SoFKbh_Forretningsorden_Bestyrelse Udkast 2021 v 
02.docx” har Anders ændret layout og med 
ændringsfremhævning - indført de konkrete ønsker fra 
bestyrelsesmødet 16-12-2020 samt kasserer Noahs 
bidrag (kaldes version 1). 
-  dertil indført flere forslag jf. word-kommentarer - bl.a. 
ud fra Kirstens og Sebastians ønsker fra bestyrelsesmøde i 
november (kaldes version 2).  

 

Anders har frem til dette møde arbejdet videre med vores forenings 

forretningsorden, herunder medtaget de kommentarer der fremkom til forrige møde. 

 

Følgende kommentarer blev fremlagt ved dette møde:  

 

• Det vælges at kommunikationsafsnittet slettes, det man ikke ser det som en 

relevant del af forretningsordenen. 
 

• Det ønskes at der tilføjes et afsnit om referatpraksis, herunder at referanten 
vælges på ligefod med orstyrer og mødeleder, ved starten af mødet.  

 

• Der skal fremkomme en skelnen ml, arbejdsgrupper og udvalg. 
underafsnit. 

 



”Som inspiration med markeringer - 
Standardforretningsorden skolebestyrelser i KK - 
V11.docx” er den standardforretningsorden for SB’er som 
er blevet vedtaget af BUU og Borgerrepræsentationen og 
som i hvert fald nogle af os derfor kender. Anders har 
markeret nogle dele med gult og har tænkt sig at 
spørge her ved mødet i februar for hver af de gule dele, 
om vi skal indføje noget lignende i vores. 

• Udover præciseringen af kassérposten, ønskes det at de øvrige tillidsposter 
uddybes. 

• Der skal fremgå en tydelighed vedrørende hvad der skal ske ved uenigheder. 
Både hvis der er tid til at gå ind i uenigheden til mødet, men også hvis der ikke er. 
Maria laver et afsnit vedr. strategi for samarbejde ved uoverensstemmelser. 

• Grundet nuværende situation, skal der laves et afsnit omkring digital håndtering, 
herunder blev det diskuteret hvorvidt at man altid skal kunne deltage digitalt.  

20:05 6. Input til weekendmøde i marts  
Der er afsat tid til et weekendmøde d. 13. – 14. marts. Vi 
drøfter hvor vi skal være og fordeler ansvar ift. 
forberedelse af indhold og eventuelle oplæg 

Vores weekendmøde er aflyst, da situationen ikke ser ud til at forbedre sig tidsnok. Det er 
besluttet at vi afholder et ordinært bestyrelsesmøde i stedet d. 18. marts, fra 18.30 - 
21.00. 
 
Der er fremlagt ønske om at vores møder fremover ligger fra 18.30, så vi slutter lidt 
tidligere - i særdeleshed nu hvor vi ikke har mulighed for at mødes før og spise.  
 

20:20 7. Status på coronasituationen og drøftelse af 
følgevirkninger 
Vi gør status på elevernes trivsels- og læringssituation, på 
evt. facebook-kommentarer og yderligere henvendelser. 

Vi skal finde ud hvordan vi skal melde ud ift. coronasituationen. Der var ikke stor tilslutning 
ved vores sidste Facebook opslag og det opleves at der er stor frustration hos forældrene, 
når der laves opslag vedr. Corona. 
Der blev kommenteret vedr. afgangsprøver, hvor der var enighed om at 9.klasserne skulle 
til prøver for at øve sig i at gå til eksamen, men givet den nye situation, kan man 
argumentere for at det er svært for dem at gå til eksamen, når der er så stort fagligt 
efterslæb. 
 
Vi skal være understøttende ved at tydeliggøre hvad man som forældre kan gøre for 
klassen - herunder hvordan man kan understøtte det sociale fællesskab og give børnene 
følelsen af at de stadig er en del af et fællesskab.  
 
Der tages kontakt til landsforeningen, med ønske om at vide hvad de gør ift. den 
nuværende situation? 
Herunder forslås det også at vi benytter en kommunikationskonsulent, til sparring og hjælp 
på at få udmeldt noget der giver mening og som udtrykker at vi forstår forældrene, på en 
god og saglig måde. Det er vigtigt at finde den rette balance. 

   

 Pause 20:40 – 20:50  

   



20.50 8. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 
- Arbejdsgruppen ”Alle forældre med fra skolestart” 
- Kursusudvalget – introduktionskursus 
- Møderække med KLF og udvalg 
- Udvalgets dialogmøde – 21. april kl. 17 – 19 + 6. oktober 

kl. 17 - 19 
- Brev fra lokaludvalg på Amager vedr. skolens udearealer  

 Kommende møder 
- Aula (23. marts) 
- Møde med Gitte Lohse (17. marts) 
- Halvårsmøde med borgmester (april) 

”Alle forældre med fra skolestart”: 
- Det er sendt til KLF og borgmesteren, som er positive omkring projektet.  
 - Det ønskes at projektet forankres nedefra og at man får nogle praktikere til at tage 
ejerskab over projektet.  
- Projektet udskydes til budgetseminariet i August, da det er for meget for skolerne at 
påtage sig nye projekter i denne tid.  
- Maria og Noah tager fat i deres skoler. 
 
Introduktionskursus: 
- Der var positiv tilbagemelding omkring kurset og Michael var tjekket omkring teknikken 
mm. 
- Kurset var lidt for rettet mod at det var én samlet skolebestyrelse som deltog og ikke 
skolebestyrelsesmedlemmer fra flere forskellige skoler. 
- Der skal være et klar skel mellem om det er os der er værter for kurset eller 
landsforeningen, vores evaluering blev fx overrumplet af at Michael lavet en evaluering 
som en del af kurset, hvor at vores blev eftersendt og derved havde vi lavere tilslutning. 
 
Radikalisering:  
Noah har været til møde omkring ekstremisme og radikalisering af børn og unge via. 
spilplatforme. Her blev der talt om hvordan man som forældre forholder sig til dette emne. 
Det er blevet spurgt om vi vil være med til at bakke op om projektet ved at dele deres 
plakat og eventuelt hjemmeside på vores Facebook, hvilket vi gør. (hjemmeside: 
Ekstremisme.k.dk) 
 
Skolers udearealer: 
Det er blevet spurgt om vi kan tislutte os et høringsbrev vedr. skolers lokaludvalg, her har 
Kirsten og Anders snakkes med foreningen og sagt ja til dette, på betingelse af at der stod 
følgende kommentar: ”De har dog til gengæld gode tilstødende arealer som børnene 
vedblivende kan benytte.", knyttet til Kalvebod fælled. Da Kalvebod fælled, på trods af at 
have et lille areal selv, har tilstødende arealer som er store. 
 
 
Møde med Gitte Lohse: 
Skriv til Kirsten med input til møde med Gitte Lohse. 
Fra nu af har vi halvårsmøder med borgmesteren. 



21:15 9. 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. 

 

 
 

21:25 10. Eventuelt  

21:30 

 
 
 


