
 

 

Bestyrelsesmøde Skole & Forældre København 

Onsdag d. 14. august 2019 

 
1. Formalia 

a. Valg af ordstyrer og processtyrer 

Linda er ordstyrer, Kirsten er processtyrer. 

b. Godkendelse af dagsorden samt referat fra mødet d. 18.06.19 

Dagsorden og referat godkendes. 

 

2. Input til budgetforhandlingerne 2020 om specialområdet  

a) Drøfte og træffe beslutning om oplæg til budgetforhandling 2020 

Arbejdsgruppen fremlagde. Gruppen har holdt et møde inden sommerferien, der udmøntede sig i 

et skrifteligt oplæg med fire forslag (se bilag). Oplægget drøftes i plenum. 

Ift. forslag 1 - Tydelig struktur og forudsigelighed i almenskolerne, der tager afsæt i børnenes 
behov - påpegede Kira, at der findes en del eksisterende forskning på dette område, bl.a. en 

undersøgelse fra EVA, der kunne være god at tage udgangspunkt i. 

I forlængelse pointerede Kirsten, at tanken netop er, at det skal udmønte sig i, hvordan vi får 

omsat forskningen til praksis. Der er enighed om, at det vil være en god idé at kigge på de 

undersøgelser, der allerede foreligger. 

Det besluttes, at oplægget læses igennem på ny med den indgangsvinkel, at vi ikke ønsker et 

fokus på mere forskning, men på hvordan man kan omsætte og implementere den allerede 

eksisterende viden på området til praksis (dette gælder særligt ift. forslag 1 og 3). 

Skolelederen fra Charlottegården har også læst oplægget igennem og er positiv over for det. Han 

har kommenteret på vigtigheden af fokusset på læringsmiljøet og ikke kun de fysiske rammer. 

Det besluttes, at oplægget skal sendes afsted til BUU hurtigst muligt, inden de forestående 

budgetforhandlinger. Kirsten omskriver og kvalificerer det nuværende oplæg, med bestyrelsens 

kommentarer og input, og sender det til BUU. 

b) Udpege repræsentant til at deltage i mødet d. 23. august. 

Det besluttes, at Kirsten deltager i mødet på vegne af SoF Kbh.   

 

3. Regnskab 2018 

             Noah fremlagde årsrapporten. Regnskabet for 2018 godkendes. 

 

4. Generalforsamling 2019  

a. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2018  

             Det blev besluttet, at bestyrelsen underskriver referatet sammen med referenten.  

             Referatet godkendes.  

b. Drøfte dirigentkandidater til generalforsamlingen 2019  

             Forskellige kandidater blev drøftet. Anders tager kontakt til en af dem.  

c. Status for vedtægtsændringer og fremlæggelse på generalforsamlingen  

Arbejdsgruppen gennemgik de vedtægtsændringer, der er foreslået, samt den dialog der har 

været med landsforeningen herom. Udkastet til ændringer blev drøftet.  

Der er stadig enighed om, at landsforeningen ikke skal kunne opløse os som forening, men i 

sidste instans kan de fratage os vores navn - SoF Kbh. - der er knyttet til landsforeningen.         

 

 

 



5. Status på ny hjemmeside 

Malou har været i løbende dialog med Anders Jessen, vores webdesigner, over sommerferien.  

Der foreligger nu et første-udkast til den nye hjemmeside (se bilag - handout).  

Indhold, input og kommentarer til hjemmesideudkastet sendes til Malou, som videreformidler det 

Anders. Ambitionen er, så vidt muligt, at kunne gå ”live” med hjemmesiden i næste måned.                   

  
6. Nyt fra arbejdsgrupper og udvalg 

a) Følgegruppen omkring bedre kapacitetsudnyttelse af de københavnske skoler – herunder 

eventuel ny skolestruktur  

Kira og Marianne sidder med i arbejdsgruppen sammen med forvaltningen, politikere og 

samarbejdspartnere. De har indtil videre haft tre møder. 

Der arbejdes ud fra følgende pejlemærker: 

• Høj faglighed 

• Dygtigere elever i trivsel 

• Tryghed 

• En arbejdsplads med gode rammer og vilkår 

• Folkeskolen som første valg  

• Økonomisk bæredygtige skoler 

Arbejdsgruppen fortsætter, og Marianne og Kira holder bestyrelsen orienteret. 

b) Kursusudvalget – opfølgning på plan for 80 % skolerepræsentation på efterårskurset m.m. 

Kursusudvalget gav en status. Tingene kører, som de skal. Malou sender kursusinvitationen ud 

torsdag eller fredag i denne uge. Kursusudvalget stillede et forslag om indkøb af et godt kamera i 

forbindelse med kurset. Forslaget blev godkendt. Det blev endvidere drøftet, om vi igen i år skal 

have lavet noget merchandise til kursusdeltagerene. Kursusudvalget foreslog muleposer og 

notesbøger med SoF Kbh.s logo. Der var enighed om, at vi gerne vil indkøbe merchandise. 

Kursusudvalget går videre med det.  

c) Kommunikationsudvalget – planlægning af indhold til bladet dec. 2019 

Bladet skal ud inden juleferien. Deadline for tryk sættes pt. til d. 1. december. Idéer til artikler 

blev drøftet: 

• Aula: fem, fede, features (Noah). 

• Oplæg fra efterårskurset 2019. 

• Har Jesper mon lyst til at skrive om budgetloftet / julehilsen til skolebestyrelser? 

• Tip en 13’ner (jule-quiz). 

• Styrket udskoling i Kbh. og forældresamarbejde (en mulig artikel fra forvaltningen). 

• Notits: Tilbud om workshops for skoleledere (Frederik). 

d) Lederuddannelse  

Frederik gav en status. Kommunen har i kølvandet på arbejdet med skolelederuddannelsen 

udarbejdet kurser til skoleledere om skolebestyrelsesarbejdet.  

 
7. Status på og evt. input til kommende møder  

a. Møde om aula d. 19. august 

Der er enighed om, at vi vil gerne have en status ift., hvornår Aula reelt går i luften. 

Pilotskolerne er allerede i gang med at teste platformen. Marianne og Frederik har netop 

testet Aula i dag, men platformen var nede, da vi ville prøve at se det. 

b. Møde med direktionen d. 20. august 

Input til mødet: Drøftelse af Jespers’ oplæg til efterårskurset, bladet - ift. om forvaltningen 

vil bidrage med en artikel (jf. punkt 6.c.).  

Emner til dialogmødet d. 25. september: inklusion - med afsæt i landsforeningens 

undersøgelse omkring forældres tre største bekymringspunkter. 

c. Andre? Intet til dette punkt. 

 
 



8. Nyt fra 

a. Formandskabet 

Niels har meddelt, at han desværre ikke har tid at sidde med i SoF Kbh.s bestyrelse og 

trækker sig fra bestyrelsen. Han skal derfor ikke underskrive årsregnskabet.  

b. Dagsordener og referater fra BUU 

   Interessant punkt: Investeringscase til budgetforhandlinger til bedre trivsel for personalet på  

                          specialskoler (se: https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale). 

c. Landsforeningen. Der er møde i denne weekend. 

 

       9.   Eventuelt 

             KLF har spurgt, om vi vil holde et nyt fælles bestyrelsesmøde, ligesom vi gjorde i foråret.  

             Der er enighed om, at vi gerne vil lave flere ting med KLF. Det blev besluttet, at vi holder et fælles  

             bestyrelsesmøde i efteråret og kører fælles møder med politikerne om foråret. Kirsten koordinerer  

             dato med Inge. 

             Det besluttes, at Kirsten inviterer Rasmus til et formøde. Vi inviterer også Rasmus til efterårskurset  

             (Malou sender ham en invitation).  

             Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 12. september. Maria kommer først kl. 20.00. Vel mødt. ☺ 

 

https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale

