
Referat bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København 
Tirsdag d. 14. december 2021 - Sorøgade 6, Østerbro 

 
Deltagere: Kirsten, Anders. Kira, Sebastian, Mette, Vigdis, Maria Afbud: Marianne, Brit, Vigdis, Linda, Frederik, Noah 

 
Vejle-
dende tid 

Emne 
  

Ansvarlig 
for punktet 

Baggrund/forudsætninger/forberedelse/bilag 
 

Ønsket resul-
tat 

18:00 1. Formalia  
a. Valg af ordstyrer og processty-

rer 
b. Godkendelse af dagsorden samt 

referat fra mødet 17 november 
2021 

Bilag: Referat fra 17. november 2s021 

Alle  
Kirsten: processtyrer 
Sebastian: ordstyrer 
 
 

Godkendelse 

18:05 2. Udbud af digitale læringsmidler og sko-
lebestyrelsernes rolle heri 

Efter sidste møde sendte Kirsten en mail vedr. 
udbud af digitale læremidler ud til bestyrelsen. 
Af folkeskoleloven § 44 fremgår at skolebesty-
relsen godkender undervisningsmidler og samti-
dig lægger der med udbuddet op til en centrali-
sering af budget og indkøb. Kirsten har derfor 
spurgt i forvaltningen hvilke lov medholdige 
overvejelser forvaltningen har gjort og har fået 
tilsendt vedhæftede bilag. Har bestyrelsen, med 
afsæt i medsendte notat, kommentarer til ud-
buddet.  
Bilag: Notat om centralt indkøb af digitale læ-
ringsmidler. 

Kirsten Vi har mulighed for at kommentere og komme med input til 
indkøb af de digitale lærermidler. 
 
Drøftelse om skolerne kommer til at tabe økonomisk pga cen-
trale indkøbte lærermidler. Nogle skoler vil opleve de bliver 
trukket mere økonomisk end før og andre vil opleve de får mere 
materiale for pengene end før.   
 
Der sidder lærere med i arbejdsgruppen, der skal sikre kvalite-
ten i de centralt indkøbte lærermidler. 
 
Vi kan bede dem informere os skriftligt om hvad de beslutter. 
Kirsten tager kontakt  

Drøftelse 

18:20 3. Afdækning af hvorledes elevrådsarbej-
det bliver understøttet 

Linda og Kirsten har udarbejdet et spørgeskema 
til elevrådsformænd/kvinder, med det formål at 
afdække hvorledes elevrådene understøttes i 
deres arbejde. Bestyrelsen giver input til 

Linda og 
Kirsten 

Kira og Mette vil gerne være med i en arbejdsgruppe med Kø-
benhavns Fælles Elevråd. 
Vi drøftede hvad der skal gøres efter spørgeskemaundersøgel-
sen.  

Drøftelse 



spørgeskemaet, som herefter sendes til BUF, 
KLF, KFE og SSK til kommentering. Herefter er 
tanken at det sendes til besvarelse af elevråds-
formændene/kvinderne.  
Bilag: Spørgeskema om elevrådsarbejde 

Vi kan lave en workshop med eleverne, hvor de kan ytre sig 
mundtligt frem for at gætte på hvad de mener ud fra deres svar 
i en spørgeskemaundersøgelse. 
Det er vores ønske at formen på skolebestyrelsesmøder laves 
om så eleverne kommer mere med.  
Der er afsat penge til kontaktlærerordningen, så den kan for-
bedres. 

18:35 4. Beskrivelse af den centrale klageenhed 
Udvalget har besluttet at etablere en central 
klageenhed. Dette er sket i en løbende dialog 
med bl.a. FOLA og SoF Kbh. (med deltagelse af 
Kira og Kirsten).  Forvaltningsgrundlaget er nu 
beskrevet og derudover er der også lavet et ge-
nerelt skriv og en forældreinfo-skriv. Har besty-
relsen noget at kommentere hertil? 
Bilag: 1) Forvaltningsgrundlag 2) Generel info 3) 
forældre folder 

Kira og Kir-
sten 

Udskydes til januar da der ikke er tidspres på denne.  Drøftelse 

18:50 5. Kommunikationsplan  
Med afsæt i kommunikationsplan for måne-
derne december/januar: 
Hvad skal på facebook? Feedback på nyheds-
brev og hvad der skal med i det næste.  
Bilag: kommunikationsplan (ligger også i Drop-
box) 

Alle Der er blev udsendt nyhedsbrev d 9 dec. 
Måske er det ikke nødvendigt med nyhedsbrev i januar 
ideer til næste nyhedsbrev i ultimo jan/primo februar 
- Opdatering om corona; online uv ved valgfag og nedlukninger 
- Tilbud om gratis kurser til skolebestyrelser 
- Info om digitalt skolebestyrelsesvalg 
 
 

Drøftelse/be-
slutning 
 

19.00 6.  Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 
- Møde med Gitte Lohse 

Kommende møder 
- Fælles bestyrelsesmøde med KLF d. 6. 

januar kl. 17 
- Møde i arbejdsgruppe vedr. projektet 

AFS 14. januar  

De respek-
tive delta-
gere i ar-
bejds-
gruppe, ud-
valg eller 
møde 

Gitte Lohse møde:  
- Forældre repræsentant deltager i dysleksiarbejdsgruppe 
- Styrringsdata KB21 kan ikke ændres. Vi kan bede om at få til-
sendt data 
- Corona situationen. 
- Status på projekt: Alle forældre med fra skolestart 
- Kvalitetsrapporten erstattes af kvalitetssamtaler, elevplanen 
erstattes af dialog/kontaktbog(?). Vi er interesserede i at forstå 
de nye tiltag bedre  
- Jakob Næsarger vil deltage i vores januar seminar d 22/1  

Status og evt. 
beslutning 



- Nyt udvalg  
 
Arbejdsgruppe om skolebestyrelsesvalg:  
- Man kan stille op via Aula.  
- Forvaltningen vil lave en kommunikationsindsats fx små opslag 
til facebook og de laver videoer med to forskillige synspunkter 
fx om mobilbrug i skolen. 
 
Årligt møde med KLF d 6/1 kl 17:  
Vores input til dagsordenen: 
- Alle har ret til en uddannet lærer 
- Elevrådet 
- Hvordan klæder KLF deres medlemmer på til at indgå i møder 
med skolebestyrelserne. 
 
Projektarbejdsgruppe møde d. 14. jan kl 14-16. 
- Vi har kontakt med forvaltningen  
- Vi har holdt møde med tre personer fra fagligt center 
- Vi har lavet en gennemskrevet projektbeskrivelse 
- Vi har lavet tidplan 
 
Bestyrelsesseminar på Comwell Copenhagen Portside i Nord-
havn fra fredag d. 21/1 kl 17 - lør. 22/1 kl 14. Alexandriagade 1, 
2150 København  
- kan frit afbestilles senest 30 dage før 
- kan frit ombookes optil 48 timer  
- Formandskabet skal tage en beslutning d. 6. jan om det afhol-
des eller ej. 
 
Forårskursus i Charlottehaven d. 23. marts 2022, 40 personer 
 

19:15 7. Nyt fra 
a. Formandskabet 
b. Dagsorden og referater fra 

Børne og ungdomsudvalget  
c. Landsforeningen  

 
 
 
 

a: Maria arbejder 5 timer om ugen indtil det nye år og går her-
efter op i tid igen. 
b. Hansted skole: Genhusning fra uge 8. 
c: Landsmøde: Der blev talt om skole sammen og eftervirknin-
ger efter corona. 

Info 



 
19:25 8. Eventuelt 

Linda og Maria informerer om sted 
for kommende bestyrelsesseminar 

 Bestyrelsesseminar på Comwell Copenhagen Portside 
 
Der er lavet nye Skole og Forældre kbh mails til Vigdis, Brit, 
Mette og Anja 

 

19:30 Næste møde fredag d. 21. – lørdag d. 22. januar 2022   
 

 


