
Referat af bestyrelsesmøde Skole og Forældre København 

 
Tirsdag d. 11. maj 2021 

 

OBS – vi starter mødet kl. 18:30 

 

Deltagere: Frederik, Noah, Anders, Kira, Lotte, Sebastian, Anita (kun i starten) & Maria 

Afbud: Kirsten 

 

Emne 
  

Ansvarlig 
for punktet 

 

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

fra mødet 7. april 2021 
Bilag: Referat fra 7. april 2021 (eftersendes) 

Alle Sebastian: processtyrer 
Linda: ordstyrer 
 

2. Oplæg om foreningens blad 
Med afsæt i kommunikationsmissionen og 
kanalstrategien, har arbejdsgruppen drøftet hvorledes 
formen for et årligt blad kan se ud. Formen drøftes og 
der gives input til indholdet af bladet der forventes at 
udkomme til start september. Færdig redigeret blad 
forventes fremlagt på bestyrelsesmødet 22. juni.  
 
Redaktionsudvalget fortsætter – gerne med flere 
deltagere – og bestyrelsen giver mandat til en 
beløbsramme til brug for produktion af bladet.  
 
Bilag: kanalstrategi, medlemsblad 2021, budgetplan.   

Sebastian, 
Linda og 
Kirsten 

Blad/magasin: Indholdet skal være klar til 1 juni 
 
Det skal ikke kun handler om os, det er mere interessant, hvad vi kan 
byde ind med. 
 
Fx interview med Kirsten som formand, men de personlige historier 
skal ikke fylde for meget. 
Hvilke ideer er der ude på skolerne, hvad kan overføres til min 
skolekontekst? 
Der er sat midler af til at få layouter på, senere kan vi måske selv gøre 
mere. 
Opbakning til at gå videre. 
Følger op til mødet m. Lene d 18.05  

3. Opsamling på emner omkring visioner for den 
københavnske folkeskole og videre skridt ift. 
kommunalvalget til efteråret 

Arbejdsgru
ppe: Maria, 
Linda, 
Marianne 
og Kirsten 

Sammenstem med KLF 17.06 (tjek i bilag) -  
Datoer fremlagt for den kommende proces 
Der er en proces i gang som tages op igen efter sommerferien. 
Marianne, Linda og Kirsten deltager  



Med afsæt i drøftelser på sidste bestyrelsesmøde har 
Kirsten sammenfattet emnerne. Emnerne og en videre 
plan er drøftet og kvalificeret i arbejdsgruppen.   
Emnerne og planen drøftes og kvalificeres yderligere, 
bl.a. med indsamling af flere data.  
 
Bilag: Oplæg til emner til brug i valgkampen 

Der er møde i arbejdsgruppen for kommunalvalg 27. maj kl. 15:30 - 
16:30: 
 
 

4. Evaluering af forårskursus og udkast til program 
for efterårskurset 

Resultater af evaluering og kommentarer til forårskurset 
drøftes. Program for efterårskursus kommenteres.  
 
Bilag: forslag til program for efterårskurset (eftersendes) 

Kursusudva
lget: Linda, 
Maria og 
(Noah) og 
evt. 
(Kirsten) 

12 besvarelser ud af 25 
Tidsrum i break out rooms for kort, men godt at det var samme gr 
hver gang. 
Kirsten får meget ros som oplægsholder 
Godt struktureret og gode slides 
(Eftersender samlet bilag med besvarelser fra surveymonkey)  
Man kan godt bruge online som en mulighed en anden gang. 
Fx online kursus ifb valg til skolebestyrelse  
Spørg foredragsholder igen: Helle Rabøl (forskning) og Peter Mygind 
(emotionel tilgang) hvad vil vi med fremtidens folkeskole. 
 
Bjørn fra Deltager Danmark kan styre debatten og organisere den 
(spørg). Efterdebat med politikere: Vi skal være skarpe på hvad der 
skal tales om (emner), så det ikke bare bliver en sludder for en 
sladder. 
 
Maria sender mails til de enkelte partier (til hovednavnet) hurtigst 
mulig – bed dem sende videre hvis de ikke kan deltage. 

5. Regnskab  Noah Vi fik tilsendt udkast til årsrapport i går (10.05.21) og det er ikke 
tidsnok til, at vi kan forholde os til det, så det kommer på 
dagsordenen på næste møde. 

6. BYOD 
Anders gør status på skolernes overholdelse af BYOD og 
foreslår en tilføjelse til foreningens holdningspapir om 
BYOD  
 
Bilag: BYOD med forslag til tilføjelse 

Anders  Landsorganisationen er imod BYOD. Men det er lovligt. 
Elever skal ikke udstilles, fordi de skal låne skolens computere. 
Vi har 4 dokumenter om, hvad vi mener om BYOD 
Alle skoleledere har fået disse dokumenter.  
Skolerne skal stille computere gratis til rådighed.  
Anders har lavet nye tilføjelser med rødt. De er godtaget. 



Anders ønsker at hans skole Sortedamsskolen er forgangs skole. 
Anders laver et skriv til forvaltningen om, at der er skoler der fortsat 
ikke stiller computere til rådighed, men blot gør, som alle de andre 
skoler på Østerbro. Kirsten og Sebastian ser Anders skriv igennem før 
han sender det. 
Det er ikke en formel klage, men et søgende skriv. 
Hovedpunkter ift BYOD skal formuleres i kort præsentation på 5-6 
linjer – med link til brødteksten. 

7. Forvaltningens forslag til nyt værktøj vedr. budget 
og budgetopfølgning 

Bestyrelsen har vedtaget et ”Det mener vi”-bilag der 
identificerer de budgetdata som skolebestyrelserne som 
udgangspunkt bør have adgang til. Noah og Anders har 
været til møde og fremlægger dilemmaer ift. den videre 
proces, som bestyrelsen skal tage stilling til.  
 
Bilag:  

- Det mener vi om budgetdata: 1 
(usercontent.one) 

Notat (eftersendes) 

Anders og 
Noah 

Anders og Noah deltog i budgetmøde  
Budgetlægning eller opfølgning 
SB beslutter (bestemmer) Udgiftsbudgettet 
SB kan selv forvalte og vurderer om der skal skrues op for ansatte, 
efteruddannelse, rengøring mv    
Vi har pligt til at følge op på budget – derfor skal det være 
gennemskueligt. Vi skal stadig efterspørge ekstra materiale for at 
kunne gennemskue budgettet. 
KB21 er forvaltningens økonomi værktøj til SB. 
Man kan ikke se hvor meget der hhv er brugt på digitale læremidler 
og bøger - KB21 viser kun summen af til sammen via 13 forskellige 
konti. 
Noah og Anders går videre med et svar til BUF, sender det forbi 
Kirsten og Sebastian 

8. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 
1. Lederuddannelse (4. marts med efterfølgende 

henvendelse) (Frederik) 
2. Møde med Gitte Lohse (14. april) (Kira) 
3. Halvårsmøde med borgmester (9. april) 

(Sebastian) 
4. Udvalgets dialogmøde (21. april) (Marianne og 

Lotte) 
5. Møde om Aula (april) (Noah og Frederik) 
6. Ansættelsesudvalget (Linda og Marianne) 
7. Møde vedr. revideret model for overgang til 

ungdomsuddannelse (29. april) (Sebastian) 
Kommende møder 

De 
respektive 
deltagere i 
arbejdsgrup
pe, udvalg 
eller møde 

1. Midler til et samarbejde ml skoleleder og SB (100.000). Møde 
med Gitte Lohse og Asger Hermansen, Kirsten og Kirsten 
Kvist (før sommerferien). De skal lave et oplæg. 

2. (Ikke diskuteret da Kira ikke var til stede) 
3. Sebastian og Kirsten møde med Jesper Christensen: Emner: 

1. bæredygtighed, 2. styrket forældresamarbejde (nej til 
midler), 3. indsats overfor skoleledere. 4 efterårskursus – 
(valgkamps arrangement – vi følger op). 

4. Lotte: lærere & lederne tager for meget plads fra forældrene 
på dialogmøderne. Der skal max sidde en skolerepræsentant 
ved hvert bord. Man kan ikke angive sin ”rolle” i 
tilmeldingsformularen – var det muligt kunne man lave en 
bedre fordeling i grupperne. 

https://usercontent.one/wp/www.skole-foraeldre-kbh.dk/wp-content/uploads/2021/01/Budgetdata.pdf
https://usercontent.one/wp/www.skole-foraeldre-kbh.dk/wp-content/uploads/2021/01/Budgetdata.pdf


1. Demonstration Skrot Budgetloven (20. maj) 
formand har takket ”nej” til at være gæstetaler 

2. Formandsmøde med Sophie Hæstorp Andersen 
(12. maj) (Kirsten) 

3. Bedre mental trivsel for udskolingsbørn (26. maj) 
(Maria + evt.?) 

4. Evaluering af dialogmødeform (14. eller 15. juni) 
(Marianne og Kirsten) 

5. Møde med Gitte Lohse d. 16. juni 
(forretningsudvalg) 

5. Aula: ikke optimalt til SB brug. Frederik har sendt et brev til 
landsforeningen.  
Problematikker: 1. Elevrepræsentanter kan ikke deltage i 
gruppedialog i Aula – derfor går man udenom Aula.  
2. Forældre kan ikke skrive direkte til skolebestyrelsen.  
3. Forældrerepræsentanter kunne ikke skrive ud – det er der 
nu en løsning på. 

6. God ansættelsesproces. 
7. Overgang til ungdomsuddannelse – Sebastian har sendt et 

skriv. 
 

Kommende møder 
Der skal sendes noget til Gitte Lohse før mødet d 16 juni 

   

9. Nyt fra 
a. Formandskabet 

- Indkaldelse af suppleant 
b. Dagsorden og referater fra Børne og 

ungdomsudvalget  
c. Landsforeningen 

 
 

 
Seb. & Kir 
 
 
 

 
a. Lotte og Anita stopper. De to suppleanter kan ikke overtage  
b. Vi skal lave en liste over hvem der læser referater fra BUU. (I 

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

c. n/a 
 

10. Kommunikationsplan 
Med afsæt i kommunikationsplan for månederne april, 
maj, juni: 
Hvad skal på facebook i uge 19 – 24? 
Hvad skal i nyhedsbrevet for maj/juni? 
Hvad skal opdateres på hjemmesiden? 
 
Bilag: kommunikationsplan 

Linda og 
Sebastian 

Frederik vil informere om renoveringsplan på hjemmesiden (Maria 
skriver til Noah om hvor det ligges op på hjemmesiden) 
Noah ligger ting op på hjemmesiden. Maria er også admin på fb. 
 
Nyhedsbrev til maj/juni (Mie skriver tekster) info om dato for 
efterårskursus. Plan for næste år – årshjul.  
En side – link til mere info (kommunen) 
Sebastian er tovholder på tekst til årshjulet 
Der skal laves tekst før d 18 maj.  
Skal ligge klar til næste møde d 22/6. 
 
Til nyhedsbrev:  
Info om bestyrelsens arbejdsgrupper. 



Årshjul 
Aula (Frederik har skrevet tekst) 
Møde med borgmesteren 
Maria ny sekretariatsmedarbejde 
4 kvartalsmøder med Gitte Lohse 

11. Eventuelt  n/a 

Næste møde tirsdag d. 22. juni (vi satser på at kunne mødes på Sorøgade)  
 

 
 

 
GDPR (udskudt til næste gang) 
På baggrund af input fra bestyrelsen har arbejdsgruppen 
revideret ”Det mener vi” om GDPR-udkastet. Vi drøfter 
udkastet mhp. kvalificering og endelig vedtagelse.  
 
Bilag: Revideret udkast til ”Det mener vi om GDPR” + juridisk 
bilag 

Lotte, Anders 
og Kira 

Flyttet til næste gang 

 


