
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Skole og Forældre København 
Onsdag d. 19. januar kl. 19:00 – 21:30 (On-line) 

 

Vejlede
nde tid 

Emne 
  

Ansvarlig 
for punktet 

Baggrund/forudsætninger/forberedelse/bilag 
 

Ønsket resultat 

19:00 1. Velkomst, gennemgang af program og 
formalia  

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

referat fra mødet december 
2021 

Bilag: Referat fra december 

Alle  
 
Ordstyrer: Vigdis 
Referatet blev godkendt 

Godkendelse 

19:05 2. Aula 
Der har været dialog med Kombit og forskellige 
løsning til skolebestyrelseskommunikation er på 
bordet. Frederik referer hvad fokus i arbejdet pt. 
er og hvorledes det skrider fremad. 

Frederik SoF Kbh. har siden Aula blev lanceret efterspurgt bedre 
kommunikationsforhold for skolebestyrelsen. Det 
handler bl.a. om:  

- At man i sin titel har stående at man er 
skolebestyrelsesmedlem og ikke blot forælder til 
nogen 

- At man kan lave en skolebestyrelsesgruppe, 
således at man kan kommunikere indenfor sikre 
digitale rammer og at forældre kan sikre direkte 
til skolebestyrelsen 

- At man som skolebestyrelsesmedlem kan skrive 
til elevrådsrepræsentanterne 

- At skolebestyrelsesformanden kan skrive til alle 
forældre 

Kombit viser forståelse for problematikken og de vil løse 
det med en ”fællespostkasse” hvor man kan skrive fælles 
til hele skolebestyrelsen. 
Frederik og Kirsten har møde med Morten i 
landsforeningen på tirsdag. Da SoF Kbh. har løftet en 
problemstilling der er landsdækkende over lang tid, sker 
der nu en overlevering af opgaven til landsforeningen. 

Drøftelse 



Til samme møde nævnes også problemstillingen med at 
en forælder kan indberette lederens opslag og dermed 
gøre det inaktivt og ulæsbart for alle skolens øvrige 
forældre.  

19:15 3. Status på projekt ”Alle forældre med fra 
skolestart” 

Projektleder fremlægger den samlede 
projektplan for projektet og gør status på hvor 
arbejdet ligger. Bestyrelsen nedsætter en 
styregruppe. 

Bilag: revideret projektbeskrivelse og 
procesplan 

Arbejdsgrup
pen 

Maria præsentere den medsendte tidsplan og 
redegjorde for den kommende tidsplan. Derudover blev 
der nedsat en styregruppe som består af Vigdis, Frederik, 
Sebastian, Marianne og Kirsten. 

Drøftelse 

19:35 4. Beskrivelse af den centrale klageenhed 
Udvalget har besluttet at etablere en central 
klageenhed. Dette er sket i en løbende dialog 
med bl.a. KFO og SoF Kbh. (med deltagelse af 
Kira og Kirsten).  Forvaltningsgrundlaget er nu 
beskrevet og derudover er der også lavet et 
generelt skriv og en forældreinfo-skriv (del af et 
større skriv). Har bestyrelsen noget at 
kommentere hertil? 
Bilag: 1) Forvaltningsgrundlag 2) Generel info 3) 
forældre folder 

Kira og 
Kirsten 

Kira og Kirsten har igennem det sidste års tid været til 
flere møder omkring den Centrale Klageenhed, som 
trådte i kraft 1. september 2021. Der er kommet et skriv 
herom og SoF Kbh. har særligt haft fokus på at det 
præcist fremgår hvad det er den Særlige Klageenhed er 
til for på skoleområdet, når det ikke er muligt at anke 
skolelederens beslutning. Dette skal stå tydeligt i det 
skriftlige materiale. Kira havde hertil nogle konkrete 
forslag til præciseringer, som hun sender til Kirsten, som 
sender dem videre til forvaltningen. 

Drøftelse 

19:55 5. Udpegning af repræsentant til 
ungdomsskoleudvalget 

Vi har i dag Linda siddende som foreningens 
repræsentant. Der har i december været valg og 
Linda genopstillede. Linda informerer om 
arbejdet i udvalget. Såfremt andre har lyst til at 
opstille til posten, drøftes det. 

Linda Linda har siddet i ungdomsskoleudvalget som ekstern 
konsulent i 5 år og hun er klar på et fortsætte. 
Hun kommer med input fra forældrevinklen.  

Drøftelse 

20:00 6. Skolebestyrelsesvalg 
Orientering fra forvaltningen (se tidsplan 
nedenfor), drøftelse af hvad vi selv skal gøre i 
forhold til skolebestyrelsesvalget og nedsættelse 
af et skolebestyrelsesvalg-udvalg. 

Sebastian Tidsplan se nedenfor dagsorden 
Fysisk materiale sendes ud til skolerne samt små film 
Ugepakken indeholder pdf fil som kan sættes op i Aula til 
forældre. Vi opfordres til at sende forslag/input til 

 



hvordan man ellers skal gøre forældre opmærksom på at 
der er valg. 
Skolerne skal invitere til valgmøder før valget og evt. 
efter. 
Man kan melde sit kandidatur i aula. Der vil være 
kampvalg ved mere end 7 kandidater. 
Der er risiko for at forældre melder sig, uden at have sat 
sig særligt ind i, hvad det går ud på at være 
skolebestyrelsesmedlem. 
Der kommer en mere detaljeret plan. 
Vores egen kampagne: Hvad skal vi gøre?  
Kommunikationsplan: Lægge noget på Facebook og 
primært arbejde på elektroniske kanaler. 
Det er planen at valget skal afholdes elektronisk.  
Men vi er blevet opmærksomme på at der i lovgivningen 
ser det ud til at de enkelte skoler skal godkende om 
valget skal være elektronisk eller ej. 
Der er møde med forvaltningen d 25/1 hvor Sebastian 
deltager. 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
Sebastian, Vigdis og Noah, som taler nærmere om hvad 
vi selv kan gøre for at promovere valget.  

20:10 7. Input til møderækken med partier i 
Børne- og Ungdomsudvalget og KLF 

KLF-delegationen står overfor en møderække, 
hvor der skal gives udtryk for de ønsker SoF Kbh. 
har til de kommende budgetforhandlinger. 
Bestyrelsen giver input hertil. Møderækken 
forventes påbegyndt umiddelbart efter 
vinterferien og drøftes på det fælles møde med 
KLF d. 9. feb. 

Kirsten, 
Linda, Kira 
Mette 

Input fra os:  
Coronaefterslæb og uger med syge lærere og vikarer 
Faglig trivsel 
Forbedret evalueringskultur i forvaltningen – stærkere 
tydelighed på at sætte mål og følge op på mål. Man kan 
godt risikere at målene ikke er nået selvom alle har gjort 
deres bedste. Og hvad gør man så? 
Skolebestyrelsesvalg 
Projekt ”Alle forældre med fra skoelstart” 
Understøttelse af elevrådsarbejdet 
Uddannelsesstrategi for skolebestyrelser 

Drøftelse 

 Pause (20:30 – 20:40)    



20:40 8. Kommunikationsplan  
Med afsæt i kommunikationsplan for månederne 
januar/februar: 
Hvad skal på facebook?  

- Highlights fra bestyrelsesmøde d. 19. jan 
med link 

- Corona-update med bestyrelsens fokus 
- Det nye udvalg – hvem sætter de 

kommunale rammer for vores område 
de næste 4 år. Vi taler med 
borgmesteren til feb 

Nyhedsmail: På dec.mødet blev drøftet følgende 
indhold: skolebestyrelsesvalg + kursuspulje 
 
Bilag: kommunikationsplan (ligger også i Drop-
box) 

Alle  Vi har fået udarbejdet en god kommunikationsplan med 
forslag til budskaber hver måned. Den kan vi med fordel 
følge meget tættere med en stærkere forankring i 
sekretariatet.  
 
Sekretariatet laver facebook feeds med de i dagsordenen 
foreslåede emner.  

Drøftelse/beslut
ning 
 

20:50 9. Nedsæt redaktionsudvalg til blad 2022 
Der skal nedsættes et redaktionsudvalg, som 
kommer med oplæg til indhold for bladet, med 
planlagt udgivelsesdato 1. sept. 2022. 

Alle Der spørges bredt på mail i bestyrelsen da der var flere 
der på det tidspunkt at mødet havde dårlig on-
lineforbindelse og var faldet fra.  

Beslutning 

21:00 10. Nyt fra: 
Arbejdsgrupper og udvalg 
- Afdækning af hvad der 

understøtter elevrådsarbejdet – 
herunder dialog med KFE 

Kommende møder 
- Oplæg til temadag hos 

Københavns Konservative 
Vælgerkreds (22. januar)  

- Fællesmøde med KLF d. 9. feb 
- Praktik vedr. seminar d. 25. – 26 

feb.  
- Møde med direktionen (marts) 

De 
respektive 
deltagere i 
arbejdsgrup
pe, udvalg 
eller møde 

Der er aftalt møde med KFE og Ungerådet har spurgt om 
de også må deltage.  
 
Kirsten deltager med et oplæg og i en debat på de 
Konservative temadag om folkeskolen. Derudover er KLF, 
Cepos og Kraka også inviteret.  
 
Vi har flyttet seminaret til d. 25. – 26. februar. 
Borgmesteren har mulighed for at komme fredag kl. 17 – 
18. Vi starter derfor seminaret lidt før hvor alle opfordres 
til at indfinde sig på hotellet mellem kl. 16:30 – 16:45, 
således at vi alle er klar til at gå i gang kl. 17. Suppleant er 
også inviteret og skal ved samme lejlighed tilbydes plads i 
bestyrelsen, da Maria er flyttet fra København og 
dermed trådt ud af bestyrelsen.   

Status og evt. 
beslutning 



SoF Kbh er tilbudt plads i følgegruppen til Task Forcen 
om Grøn Folkeskole. Brit repræsenterer SoF Kbh. Det 
som der tidligere har været givet udtryk for ift. den 
grønne dagsorden og folkeskolen er at forældrene er 
interesseret i at børn dannes til at være klimavenlige 
medborgere og tænke i grønne løsninger, men at 
udviklingen af en grøn skole primært skal ske med afsæt i 
elevernes og det pædagogiske personales motivation.  
 
Kirsten og Kira er inviteret til et kort hilse-på-møde hos 
borgmesteren fredag d. 28. januar. 

21:10 11. Nyt fra 
a. Formandskabet 
b. Dagsorden og referater fra 

Børne og ungdomsudvalget  
c. Landsforeningen 

 
Kir & Kir 
 
 
 

Der er lavet aftale med Maria om en løbende optrapning 
af timer. I januar arbejder hun 12 timer ugentligt.  
Kirsten meddeler at hun sætter pris på aftalen og på at vi 
får en mere fast og kontinuerlig sekretariatsfunktion, 
hvilket ikke har været tilfældet siden oktober 2020.  
Anja kunne fortælle at der har været 
hovedbestyrelsesmøde i landsforeningen hvor hun 
sidder med. Der er stort fokus på ”Sammen om skolen”, 
som også samler flere af de aktive arbejdsgrupper der 
har været på landsplan.   

Info 

21:20 12. Eventuelt    
21:30 Næste møde 25 - 26. februar på Comwell Portside Nordhavn 2022 

 
  
  



 

 Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2022 

Primo februar: Forvaltningen har lagt materialerne på opgaveportalen. 

Medio marts: Skolebestyrelsen drøfter det komme valg  

16. april:  Orientering om valget på skolens hjemmeside og Aula 

  Bestyrelsen kan afholde info-møder el.a. aktiviteter for at skabe 
opmærksomhed og rekruttering af kandidater 

21. maj Frist for opstilling af kandidater til skolebestyrelse 

Senest 28. maj Afklaring om, hvorvidt der skal være fredsvalg eller kampvalg  

  Kampvalg afvikles elektronisk af KMD. 

19. juni Frist for afgivelse af stemme   

1. august Den nye skolebestyrelse tiltræder  


