
Referat bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København 
Tirsdag d. 22. juni 2021 

 

Til stede: Kirsten, Sebastian, Noah, Frederik, Marianne & Maria S 

Afbud: Maria T, Linda, Lotte, Kira & Anders  

 

Vejledend
e tid 

Emne 
  

Ansvarlig for 
punktet 

Baggrund/forudsætninger/forberedelse/bilag 
 

 Fællesspisning og farvel til Lotte   
 1. Formalia  

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

mødet 11. maj 2021 Bilag: Referat fra 11. 
maj 2021 

Alle Referat fra sidst godkendt 
 

 2. Præsentation af bladet 2021 
Der har igennem lang tid været et ønske om at relancere 
foreningens blad. I samarbejde med 
kommunikationskonsulent og grafiker, fremlægger 
redaktionsudvalget et stort set færdigudarbejdet forslag til 
blad, som udsendes start september til primære og 
sekundære målgrupper.  
 
Bilag: link til bladet 

Redaktionsudv
alget: Linda, 
Sebastian og 
Kirsten 

Magasinet er næsten klar til trykken 
Stor tilfredshed med indhold og layout 
 
Input: 
Linda barn i 8 klasse. Maria S skal stå nederst, mangler Overskrift 
øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Slet ”medlemsblad” fra forsiden 
Der mangler overskrift: Skolebestyrelsesformænd på midtersiden 
 
Vi står for produktion og distribution   
Trykkeriet har tidligere fået adresseliste. De sender magasinet ud for 
os. Magasinet skal være fremme hos modtagerne senest 1. 
september 
 
Modtagere af magasinet:  
primær målgruppe: 
- Alle bestyrelsesmedlemmer  
- Alle skoler i KBH inkl. specialskoler. Skolerne modtager 3 eksempler 
af magasinet. 
Sekundær målgruppe: Interessenter:  
Politikere i BUU (i alt 13?)  



BUF - Gitte Lohse 
KLF -  
Skolelederforeningen  
Københavns Forældreorganisation - KFO,  
Københavns Fælleselevråd - KFE 
BULP 

 3. Initiativer vedr. kommunalvalg 2021 
Arbejdsgruppen foreslår at der i august udsendes et 
spørgeskema blandt skolebestyrelsesmedlemmer og evt. 
forældre om hvad de tænker er vigtige kommunalvalgs-
temaer. Resultatet af undersøgelsen skal kvalificere vores 
temaer og alle input samles i en wordcloud som 
præsenteres på efterårskurset/plakater. Derudover 
orienterer arbejdsgruppen om det fælles arbejde der er i 
gang sammen med KLF.  
 
Forslag til spørgeskema: se nedenfor 

Arbejdsgruppe
n: Noah, 
Maria, 
Marianne, 
Linda og 
Kirsten 

Plakat eller video - Kisten afventer  
Spørgeskemaundersøgelse udarbejdes i august. Spørgsmål til 
spørgeskema - 13 muligheder, vælg 3.  
 
Facebook kampagne fra oktober og op til kommunalvalg.  
Maria spørger om Bjørn har et alternativ til ham selv som dirigent. 
Deltager Danmark kan evt. hjælpe os med at finde lave en proces 
omkring paneldebat - forberedelse og et facebook efterliv. 
 



 4. Projekt ”Alle forældre med fra skolestart” 
Arbejdsgruppen har gjort status på projektet og ønsker at:  

- Ansætte en projektmedarbejder indenfor den 
ramme på 150.000 kr. som bestyrelsen har 
vedtaget at egenfinansiering projektet med 

- fremsende projektet til Børne og 
Ungdomsudvalget for at søge medfinansiering på 
220.000 kr.  
Bilag: revideret projektbeskrivelse og udkast til 
funktionsbeskrivelse 

Arbejdsgruppe
n: Frederik, 
Marianne og 
Kirsten 

Der er afsat 150.000 kr. til projekt. 
 
Løn til 13 timer ugentligt. 
del op i projektledelse og projektmedarbejder 
Maria tager ledelsen  
en flexjobber tager 10 timer 
analysefase  
succes kriterier  
der skal være noget konkret der kan måles 
vi beskriver praksis - metodeudviklingspraksis - fokus på de 8 
arenaer.  
Sebastian, Kirsten og Maria er i ansættelsesudvalg 
  
  

 5. Efterårskursus 
Kursusudvalget orienterer om program, oplægsholdere, 
hotel og invitation.  
Generalforsamling planlægning 
 
Bilag: revideret program 

Kursusudvalget
: Linda og 
Maria 

Start 16.00 i stedet for 17.00 
Der skal en pause ind mellem mød forvaltningen og paneldebatten.  
Politikerne inviteres med til aftensmad 
Juster program 
multipen, mulepose og noget mere  
Dirigent skal findes 
Helle Rabøl har sagt ja til at holde oplæg 
Kirsten spørger om Jens vil være dirigent. 
Ingen vedtægtsændringer 
flere i bestyrelsen. Hvem er på valg? Noah, Frederik, Anders, Linda, 
Genopstiller alle. 
Noah genopstiller, Frederik bliver et år mere 
ikke på valg:  Sebastian, Kirsten 
11 august: GF deadline på indkomne forslag - forslag skal drøftes til 
vores møde d 18. august. 

 6. Godkendelse af regnskab 2020 
Bestyrelsen gennemgår og godkender regnskabet for 2020.  
 
Bilag: årsrapport 2020 og revisionserklæring 

Noah Noah laver et udkast til budget  
Sæt midler af til skolebestyrelsesvalg 
 



 7. Status på bestyrelsens samtykke til at bevillige 
kreditkort 

Kasserer har pr. mail indhentet samtykke fra 
bestyrelsesmedlemmer til at få godkendelse til at 
sekretariatsmedarbejder Maria Stears får et kreditkort. 

 

Noah Bestyrelsen godkender at Maria kan få et kort 
Bank formular underskrevet  

 8. GDPR 
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 

Udskudt til mødet i august 

 9. Input til ringerunde august 
Bestyrelsen har besluttet af afholde en årlig ringerunde til 
alle kommunens skolebestyrelsesformænd. Der skal hertil 
udarbejdes en semistruktureret spørgeramme. Af emner 
der skal indgå kunne være:  

- Hvad fylder mest hos jer lige nu? 
- Kommer du og din bestyrelse til efterårskursus? 

Har du overvejet at stille op til SoF bestyrelse? 

Sebastian  
Maria forbereder spørgeskema - så de er klar d 18 august. 
Ringerunde 23-29 august.  
Invitationen (dagsorden) skal senest være ude d. 23. august (det kan 
komme som et nyhedsbrev).  
 
spørgeguide: 
Hvad fylder mest hos jer lige nu? 
Har du overvejet at stille op til skole og forældres bestyrelse? 
Spørg om vedkommende vil du tage det med i skolebestyrelsen 
kommer du/din bestyrelse til efterårskursus 
der kommer et nyt  magasin 
Har du set spørgeskemaet? 
Skolerne fordeles mellem bestyrelsesmedlemmer 



 10. Kommunikationsplan 
Med afsæt i kommunikationsplan for månederne juni og 
august: 
Hvad skal på facebook i uge 25, 26, 32, 33 og 34? 
Status på nyhedsbrev juni/Hvad skal i nyhedsbrevet for 
august/sept? 
Hvad skal opdateres på hjemmesiden? 
 
Bilag: kommunikationsplan 

Alle Nyhedsbrev ud på fredag d 25 juni 
-god sommerferie 
-præsentation af Maria, sekretariatsmedarbejder 
-Sebastian skriver tekst om efterårskursus 
 
herefter opslag på fb (Noah) 

    

 Pause 20:45 – 20:55  Fællesbillede 

    

 11.  Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 
- Møde med Gitte Lohse (7. juni) 
- Evaluering af dialogmøder (14. juni) 
- Møde vedr. skolelederuddannelse (15. juni) 
- Trivsel i udskolingen (26. maj) 

Kommende møder 
- Møde med Gitte Lohse (13. sept.) 

De respektive 
deltagere i 
arbejdsgruppe, 
udvalg eller 
møde 

Møde med Gitte Lohse: Skolelederuddannelse - kunne indeholde 
noget om hvordan man laver bedre forældresamarbejde. Forskellige 
kurser på de mest gængse problemstillinger/temaer. Forslag om 
spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere om hvordan de 
oplever skolebestyrelsen. Forvaltningen har sat penge af til dette, så 
de er forpligtede til at sætte noget i gang som minimum for 
skoleledere. Ledere og medarbejdere er primær målgruppe.   
Dialogmøder: Diskussion om formål: indsigt, indflydelse. Mindre 
kontrolleret/mere løs form - mere tid til dialog. Opfølgende møde i 
efteråret. Nyt dialogmøde d. 6. oktober kl 17-19. 

 12. 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. 

 

Seb. & Kir 
Sebastian 
 
 

a: n/a 
b: 3 møder i juni, fordeling af trivselsmidler. Skolebestyrelsen kunne 
spørge til hvad de trivselspenge bliver brugt på.  
19 maj møde: forældresamarbejde i dagtilbud. 
Dagtilbudslederuddannelse,   
c: Kirsten er blevet kontaktet af Morten: Hvordan kan man styrke de 
lokale afdelinger. Kan de betalende medlemmer få mere indflydelse 
og blive bedre organiseret. 

 13. Eventuelt   



  
Næste møde onsdag d. 18. august 2021  

Hvis der er stemning for det kan vi tage en sommer-øl efter mødet 
 

 

 


