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Referat bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København 
Onsdag d. 17. november 2021 

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

Emne 
  

Ansvarlig 
for punktet 

Baggrund/forudsætninger/forberedelse/bilag 
 

Fællesspisning   
 

 

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

ferat fra mødet 14. oktober 2021 
Bilag: Referat fra 14. oktober 2021 

Alle Ordstyrer: Linda  
 
 
 
 

2. Oplæg fra kursusudvalget på datoer og 
kursusaktivitet i 2022 

På oktobermødet talte vi om at få fastsat datoer 
for kursusaktiviteter i 2022, herunder:  

- At efterårskurset lå senere 
- At forårskurset blev det kursus med 

overnatning og generalforsamling 
- Øvrige kurser – f.eks. basis-bestyrelses-

kursus 
Kursusudvalget kommer med forslag herpå. 

Kursusud-
valget 

Forårskursus m. Helle Rabøl d. 23. marts 2022 17-19.30.  
Maria kontakter Helle Rabøl og høre om hun kan der.  
Forårskurset afholdes i Charlottehaven:  Linda tager kontakt og booker konferen-
celokalet. 
 
For nye bestyrelsesmedlemmer tilbyder vi intro skolebestyrelsesmøde 6. septem-
ber 2022 kl. 17-19.30. Vi skal melde dato ud til skoleledere før sommerferien 
Invitere Micheal Dyrehave som oplægsholder: Maria spørger 
 
Efterårskursus d 28-29 oktober 2022  
 
Ekstra kursus for nye bestyrelsesmedlemmer onsdag d. 9. november 2022 
Maria kontakter Micheal Dyrehave og beder ham holde oplæg. 

3. Promovering af kursuspuljen 
Vi har nu afsat 100.000 kr. som skolebe-
styrelserne kan søge. Er søgekriterierne 
fortsat de rigtige og er der tilpas stort 
overblik over de mulige kursusaktivite-
ter man kan søge? 

Alle Forslag om at vi laver et kursuskatalog for hvad skolebestyrelserne kan booke. 
Disse kurser skal tilbyde andre temaer/emner/vinkler end det vi i forvejen tilby-
der på vores faste kurser.  
Kursuskatalog udvalg: Linda og Noah. Linda kontakter Noah og finder en dato for 
møde. Vi hører nærmere på seminaret til januar 

4. Tilrettelæggelse af 12/12 seminar i ja-
nuar 

Alle 12/12 seminar afholdes d. 21-22 jan. Program i bilag 
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Vi drøfter tid og indhold på baggrund af det for-
slag som formandskabet har lavet.  
 
Bilag: udkast til program for 12/12 mødet i ja-
nuar 

Booke lokale hos Scandic Nordhavn: Book til 15: Linda og Maria er tovholdere. 
Linda kontakter hotellet. 
 
Vi inviterer den ny Børne- og Ungeborgmester Jakob Næsager: Kirsten kontakter 
ham  

5. Vidensdeling om indgået aftalt om na-
tionale tests, screening af dysleksi og 
høj begavelse, ændret mindset om-
kring UPV, kvalitetsrapporterne og 
elevplanen 

Vi bliver klogere på den netop indgåede aftale 
om folkeskolen og drøfter om der er noget vi 
særligt skal have fokus på/kommunikere om-
kring.  
 
Læs mere herom her: Overblik: Nyt testsystem 
erstatter de nationale test, som vi kender dem - 
skolemonitor.dk 

Alle Kvalitets rapporter udgår. Hvad kommer i stedet? 
 
Input til facebook: Hvad mener forældre om at den afskaffes?: Noah spørger om 
dette. 
 
Måske vi på et senere bestyrelsesmøde skal sætte mere tid af til at forstå hvad 
der mere ligger i aftalen om ”Sammen om folkeskolen” og de frihedsgrader der 
er lagt ud. 

6. Opfølgning på Dialogmøde om Elevind-
dragelse 6. okt. (udsat fra sidste møde) 
 

På dialogmødet d. 6. oktober var teamet elev-
inddragelse. Hvordan kan vi som forening være 
med til at understøtte/udvikle elevinddragelsen 
i skolebestyrelserne/folkeskolen? 
 
Bilag: kommunens materiale om elevinddra-
gelse – se sidste mødeindkaldelse 

Alle Kirsten, Kira, Mette og Anders var med til mødet: 
Kirsten foreslår at vi skal se på os selv fra elevernes perspektiv: Hvordan kan vi 
skabe et skolebestyrelsesrum der er mere velegnet til elever 
Anders påpeger at vi kan bidrage til valg til elevråd. Vi skal opdrage til demokrati. 
Måske vi kan producere nogle skabeloner der kan bruges til elevrådsvalg.  
Linda foreslår at vi laver en undersøgelse til vores skolebestyrelsesmedlemmer 
omkring hvordan eleverne inddrages på deres skoler i de respektive skolebesty-
relser. 
Frederiks fortæller at viceskolelederen har formøder med eleverne på hans børns 
skole - dermed er elevrepræsentanterne godt klædt på til at deltage i mødet. 
Vi foreslår at elevrepræsentanterne skal vælges før sommerferien. 
Elevrepræsentanter må deltage i hele skolebestyrelsesmødet - men ikke være 
med hvis der orienteres om personsager. 
Kirsten og Linda vil gerne være med i arbejdsgruppe der laver et spørgeskema. 
Kirsten skriver ud til de andre om de vil være med. Derefter hører vi de andre or-
ganisationer om de vil være med.  
Principper laves på baggrund af svar senere. 

https://skolemonitor.dk/nyheder/art8446395/Nyt-testsystem-erstatter-de-nationale-test-som-vi-kender-dem?shareToken=y3RRgFAAkmBg
https://skolemonitor.dk/nyheder/art8446395/Nyt-testsystem-erstatter-de-nationale-test-som-vi-kender-dem?shareToken=y3RRgFAAkmBg
https://skolemonitor.dk/nyheder/art8446395/Nyt-testsystem-erstatter-de-nationale-test-som-vi-kender-dem?shareToken=y3RRgFAAkmBg
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7. Kommunikationsplan  

Med afsæt i kommunikationsplan for måne-
derne november/december: 
Hvad skal på facebook? Feedback på nyheds-
brev og hvad der skal med i det næste.  
Input til blad 2022 – emner og fokusområder 
 
Bilag: kommunikationsplan (ligger også i Drop-
box) 
 

Alle Noah facebook:  
- Update: velkommen til ny borgmester. Noah skriver om to uger og siger vi har 
inviteret ham. 
- Kvalitetsrapport  
Nyhedsbrev i december: 
- Noget om kvalitetsrapporten: Kirsten skriver  
- Ny bestyrelse 
- God jul 
- kursusdatoer for 2022 
Input til blad som udkommer sept. 2022:  
- bede Jakob Næsager skrive en artikel 
- noget om kursuspulje 
- hvordan er vores Kbh budgetmodel skruet sammen. 
- datoer for kursus (invitation til efterårskursus) 
- Strukturmodel over skolebestyrelser 
- Tema om inklusion 
Hjemmesiden 
- Nye bestyrelse 
- Nye vedtægter 

11.  Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 
- Evaluering af aktivitet omkring KV 2021 
- Involvering i arbejdet omkring dysleksi 
- Budgettal og træk i Kvantum 

Kommende møder 
- Fælles bestyrelsesmøde med KLF 
- Møde Gitte Lohse (14. dec.) 

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

Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 
- KV 2021: Godt med det vi har haft på facebook 
- Dysleksi: Allan Thyrestrup + Linda går også med i udvalget 
- Budgettal og Kvantum: Anders følger op i næste uge ellers overtager Kirsten 
den. 
- Frederik skal til møde omkring Aula 
- Vejledning om skolebyggerier er lagt på hjemmesiden 
kommende møder: 
- KLF: Der har ikke været møde i efteråret. Kirsten kontakter dem og sætter møde 
op i dec/jan. Hele bestyrelsen er inviteret.  
- Gitte Lohse: Vi bør koordinere med Brug Folkeskolen at vi siger noget af det 
samme til Gitte Lohse fx efterspørger gennemsigtighed omkring økonomi - foræl-
dreforeningerne siger... Andre temaer vi kan tale med Gitte Lohse om er: dys-
leksi, elevinddragelse, opfølgning på budgettal. 
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12. Nyt fra 
a. Formandskabet 
b. Dagsorden og referater fra 

Børne og ungdomsudvalget  
c. Landsforeningen – herun-

der landsmøde 

 
 
 
 

a. formandskabet: Maria går ned til 5 timer ugentligt i nov. og dec.  
b. Skidt genhusningsplan på Hansted skole 
c. Landsmøde i Nyborg i weekenden: Noah, Linda, Sebastian, Kirsten, Anders ta-
ger afsted.  

13. Eventuelt   

Næste møde tirsdag d. 14. december 2021, møde i Sorøgade 18.00-19.30.  
Julefrokost bagefter Marianne finder et sted 

 
 


