
 

 

Bestyrelsesmøde Skole & Forældre København 

Torsdag d. 14. marts 2019 

 
1. Formalia 

a. Fremmøde: Kirsten, Sebastian, Noah, Linda, Nils-Henrik, Frederik, Lotte, Mannah, Snorre, 

Malou.  

Afbud: Kira, Maria, Jenny, Malik. 

b. Valg af ordstyrer og processtyrer 

Linda er ordstyrer, Kirsten er processtyrer. 

c. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet 19.02.19 

Dagsorden og referat godkendes. 

 

2. Principbeslutning om hvornår og hvordan S&F Kbh. finansierer deltagelse på 

landsforeningens kurser 

(Se udsendte principforslag) 

Forslaget drøftes i plenum. Det bliver foreslået, at vi tilføjer i principforslaget, at tilbuddet primært 

retter sig mod skoler, der ikke har økonomi til at sende bestyrelsesmedlemmer afsted til kurserne. 

Der er som udgangspunkt en generel holdning til, at det ellers er rimeligt, at skolerne selv finansierer 

kursusdeltagelsen.  

På baggrund af drøftelsen føjes følgende formulering til principforslaget:  

”Som udgangspunkt bør en kursusudgift blive indeholdt i skolens økonomi. Der er dog nogle skoler, 

som er økonomisk udfordrede. Det er fortrinsvist disse skoler, hvor skolebestyrelsens medlemmer 

kan søge om friplads.” 

 

3.   Foreningens kommunikationsstrategi 

Medlemslister: Der er en vedhængende problematik omkring, at medlemslisterne ikke opdateres 

ordentligt. Malou har kontaktet Tina Sprogø fra landsforeningen vedr. listesystemet og afventer svar. 

Det foreslås i plenum, at SoF Kbh. sender en mail ud til alle skolebestyrelsesformænd i KK hvert år, 

på en fast dato der tilføjes i årshjulet, og beder dem sende os opdateret information på deres 

bestyrelsesmedlemmer. Dem vi ikke hører fra, ringer vi til efterfølgende. Ringerunden tilpasses 

øvrige budskaber, som fx deltagelse i efterårskurset.  

Status på hjemmesiden: Malou er har snakket med BF (Marianne) ift. deres aftale med MICO, samt 

generel sparring. Kommunikationsudvalget skal have indhentet et/flere tilbud ift. opbygning, design 

etc. af den nye hjemmeside. Der skal også snakkes med landsforeningen i denne sammenhæng.  

Vi skal stadig blive skarpere på hjemmesidens formål (hensigtserklæring). Eksempelvis ift. hvorvidt 

vi skal have nyheder på hjemmesiden. Der synes at være enighed om, at nyheder samt 

dialog/debatoplæg etc. skal holdes til Facebook. 

Hjemmesidens opbygning og indhold drøftes. Der er umiddelbart enighed om, at følgende elementer 

skal indgå på siden: 

• Hvem er vi  

• Hvad står vi får  



• Fokusområder 2019 (grundlæggende arbejdsprogram) 

• Kontakt 

• Kalender 

• Kurser 

• Arkiv  

Det besluttes, at vi skal afholde en workshop omkring opbygningen samt indholdet til den nye 

hjemmeside. Kommunikationsudvalget arrangerer workshoppen og inviterer bestyrelsen. 

Herudover laver Noah et kommunikations-årshjul.  

Det besluttes, at der i perioden med implementering af en ny hjemmeside skal laves et banner på den 

gamle hjemmeside, hvor det fremgår, at den er under ombygning og derfor ikke er aktivt i brug.   

På sidste generalforsamling efterspurgte flere af skolebestyrelsesmedlemmerne en digital platform, hvor 

man kan erfaringsudveksle på tværs. I forlængelse af dette har Noah har kigget på forskellige 

kommunikationsfora: PhpBB, Discourse og Slack.  PhpBB og Discourse ligger som tråde på internettet, 

og Slack er et workspace med såkaldte ”kanaler.” Discourse og Slack har også en tilhørende app. 

Noah er fortaler for Slack, da han har positiv erfaring med dette. Noah indhenter et tilbud på Slack.  

Det bliver drøftet, hvordan vi i SoF Kbh. skal administrere det digitale dialogforum, for så vidt muligt at 

undgå upassende indhold. Vi skal forbeholde os retten til at slette upassende indlæg, og vi skal have 

nogle etiske retningslinjer for brugen af forummet – herunder håndtering af personfølsomme 

oplysninger.  

Der er enighed om, at det vil være ideelt at lancere platformen i forbindelse med efterårskurset 2019. 

Frederik foreslår, at hvis vi vælger at gå med Slack, så bør vi gå all in og bruge det som intern 

kommunikationsplatform i bestyrelsen også. 

Bladet: De redaktionelle retningslinjer skal strammes, blandt andet ift. faste deadlines, det redaktionelle 

ansvar for indhold og redaktørposten. 

 

4.   Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 

a. Forårskursus 19. marts. Alt kører, som det skal. 

b. Efterårskursus (med et stadigt ønske om at 80 % af skolerne deltager).  

Tema for kurset m.m. er endnu ikke fastlagt, men kurset bliver afholdt på Tivoli Hotel, som 

er booket. Idéer til temaer og oplægsholdere drøftes i plenum. Af emner for kurset foreslås: 

AULA, inklusion, bæredygtighed og ressourcebevidsthed, kommunikation i 

folkeskolen/skolens kommunikationsstrategi (et emne der også vil være relevant i forlængelse 

af implementeringen af AULA), skolernes profilering/skole-erhvervssamarbejde, styrkelse af 

skolebestyrelsens indflydelse på skolens arbejde/bliv klogere på bestyrelsesarbejdet i praksis 

(fx kunne man have en workshop med overskriften: Sådan får du mere indflydelse på 

budgettet). 

Ift. oplægsholdere nævnes Svend Brinkman og Knud Romer. Herudover drøftes det, at 

forvaltningen om fredagen kunne lave nogle workshops med fokus på hhv. indskoling, 

mellemtrin og udskoling. Kursusudvalget tager diverse input til efterretning og arbejder 

videre med det. 

c. Møde om AULA d. 25. februar. 

Frederik beretter om mødet. Ønsket om at få skolebestyrelserne til at afprøve AULA blev 

afslået som en teknisk mulighed. Skolebestyrelserne bør derfor tilbydes, at de kan kigge en 

superbruger over skulderen. Der findes heller ikke et decideret bestyrelsesintra i AULA, 

ligesom i forældreintra. Dog er der en vis optimisme både ift. Århus-materialerne og 

Gladsaxe-materialerne. I forhold til anvendelsesstrategien forslog vi i SoF Kbh., at der følges 



op på mål allerede i efteråret 2019 og ikke først 2020. Forvaltningens arbejdsgruppe vil gå til 

direktionen med forslaget.  

SoF Kbhs rolle i forhold til AULA drøftes. Vi skal presse forvaltningen, så forældrene 

kvalificeres til at bruge AULA. Generelt mangler der detaljer ift. anvendelsen af platformen. 

Det er svært for skolebestyrelserne, at tage beslutninger vedr. brugen af AULA (mht. 

principper, struktur etc.), som de er pålagt, når de reelt ikke ved, hvordan systemet fungerer.  

Forældreintra lukkes d. 1. august 2019, det såkaldte ”big bang”, hvilket også betyder en 

nulstilling af den vanlige kommunikation. Der er møde omkring AULA cirka hver sjette uge 

frem til Big bang.  

d. Dialogmøde d. 10. april (Marianne og Lotte). 

Lotte og Marianne har sendt et oplæg til BUF og har nu fået et udkast til programmet, der pt. 

ser ud som følger: Velkomst v/ Borgmesteren, oplæg v/ Camilla Niebuhr om de 20 procent 

svageste elever, oplæg v/ Aydin Soei om at møde alle børn med høje forventninger (jf. 

Tingbjergundersøgelsen). Herefter gruppedrøftelse og opfølgning v/ SoF Kbh.  

BUF vil gerne have, at vi introducerer workshopsne, og at vi byder velkommen inden Jesper 

Christensen går på. Kirsten pointerer, i denne sammenhæng, at det jo ikke er SoF Kbh., der 

er værter for dialogmødet - det er udvalget. Lotte melder tilbage til BUF, at strukturen gerne 

må være den samme som tidligere, og at SoF Kbh. kan facilitere mht. bordformænd, som vi 

plejer. Dialogmødet bliver holdt på Nørre Fælled Skole. 

e. Møde med Enhedslisten d. 11. marts (Politik-udvalget). 

Kirsten beretter om mødet. Der er overordnet to ting, som taler ned i BUUs referat fra deres 

sidste møde.  

1) Diskussionen om, at der ikke kan spares mere. Serviceloftet spænder ben, og der sker ikke 

noget politisk, fordi der reelt ikke er noget at forhandle om.  

Kirsten har snakket med KLF om, hvorvidt vi skal samarbejde om at lave noget, der 

adresserer denne problemstilling. Inger fra KLF har foreslået et fælles bestyrelsesmøde d. 28. 

marts. LFS kører pt. også en kampagne med overskriften: ”Skråt budgetloven.”  

Der er enighed om, at vi gerne vil deltage i mødet med KLF d. 28. marts. Kirsten melder 

tilbage til Inge. 

Hvis vi skal rykke på skolernes økonomi, så skal det gøres på landsplan, netop pga. 

serviceloftet i KK, hvorfor der økonomisk ikke er noget at hente her. Vilkåret er, at 

børnetallet er stødt stigende i København, men at midlerne ikke følger med. 

2) Forslag om forhøjelse af brugerbetalingen på fritidshjem. Der er i budgetforslagsmaterialet 

lagt forslag frem om, at der skal ske en stigning i forældrebetalingen på fritidsområder på 50 

procent fra 2020 og yderligere en mindre stigning i 2021. Det er i sig selv utilfredsstillende, 

at man søger finansiering til BUF´s samlede ramme ved at lade én befolkningsgruppe betale 

herfor – nemlig forældrene. Derudover er det kritisabelt, at man ønsker en så hurtig stigning i 

forældrenes egenbetaling. Der er enighed om, at SoF Kbh. skriver en åbent brev til udvalget, 

hvor vi giver vores mening tilkende. Lotte og Sebastian udarbejder et udkast til brev, som vi 

gerne skulle have afsendt inden udgangen af marts måned.   

 

5.   Kommende møder  

a. Møde om foreningens vedtægter ned landsforeningen. Intet til dette punkt. 

 

      6.    Nyt fra 

a.   Formandsskabet. Intet til dette punkt. 



b. Dagsorden og referater fra Børne og ungdomsudvalget. 

Souschefstillingerne bliver afskaffet i områderne.  

c. Landsforeningen. Intet til dette punkt. 

 

       7.   Eventuelt 

             Punkt til næste møde: Specialskoleområdet. Det blev drøftet, hvorvidt vi skulle gøre brug af  

             bestyrelsens mulighed for at udpege et ekstra bestyrelsesmedlem, der repræsenterer specialskolerne. 

             Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 11.04.2019. Vel mødt ☺ 

 

       8.   Evaluering af mødet 

             Punktet udgår grundet tidsmangel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


