
 
 
 
 
Referat af Generalforsamlingen i Skole og Forældre København 
Lørdag d. 27.10.2018 kl. 10.30-11.45 på Hotel Bella Sky i København 
 
 
1. Valg af dirigent 
Dorthe Pelle Nielsen blev valgt som dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen er rettidig 
indvarslet. 
 
 
2. Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsordenen blev godkendt. 
 
 
3. Beretning 
Beretningen er fremsendt skriftligt. Formand for Skole og Forældre København, Jens Schjødt 
Thorsen, fremlagde den mundtligt. 
 
Der blev spurgt til, hvad Skole og Forældre København gør for de tosprogede? Der blev i den 
forbindelse udtrykt en bekymring omkring, at man ikke gør nok på folkeskolerne i København, 
f.eks. sammenlignet med privatskoler.  
 
Det blev præciseret af formanden, at Skole og Forældre Københavns rolle i forhold til 
tosprogsefterslæbet er, at forsøge at lægge et pres på politikerne og forvaltningen for at få det på 
dagordenen.  
Der blev stillet et forslag om, at holde et åbent møde, hvor man kan diskutere denne problematik 
nærmere.  
Det blev desuden nævnt, at skolebestyrelsernes generelle sammensætning ikke 
repræsenterer/afspejler fordelingen i folkeskolen, og at der heri ligger et klart forbedringspotentiale. 
 
Der blev spurgt til, hvad de vigtigste ting, Skole og Forældre København har gjort for 
skolebestyrelserne, er. 
 
Det blev præciseret af formanden, at Skole og Forældre København skal lægge en retning for den 
samlede skole, og at Skole og Forældre København som forening varetager skolebestyrelsens 
interesser. Blandt andet er det Skole og Forældre Københavns rolle at rådgive 
skolebestyrelsesmedlemmer i, hvordan de bliver bedre til at gribe og varetage de kompetencer, de 
har som del af skolens strategiske ledelse. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
 
4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2017 
Kassereren fremlagde regnskabet på vegne af bestyrelsen. 



 
Der blev spurgt til, om økonomien går på, at Skole og Forældre København skal køre i nul, eller om 
vi gerne må køre med over-/underskud. 
 
Det blev præciseret af kassereren, at Skole og Forældre København skal tilbagebetale ubrugte 
midler. Skole og Forældre København opfordrede skolebestyrelserne til at tage kontakt, hvis man 
har gode idéer til, hvordan man kunne bruge midlerne fremadrettet. 
 
Der blev spurgt til udgifter på kurserne, og til hvilke kurser Skole og Forældre København tilbyder. 
 
Det blev præciseret af Skole og Forældre København, at foreningen holder to årlige kurser: 
forårskurset og efterårskurset, hvoraf størstedelen af udgifterne går til efterårskurset. Det blev 
endvidere præciseret, at de enkelte skoler også kan søge om midler til lokale kurser ude på skolerne. 
Skole og Forældre København opfordrede skolebestyrelserne til at gøre dette. 
 
Der blev spurgt til, om Skole og Forældre Københavns tilskud afhængigt af medlemsantal. 
 
Det blev præciseret af Skole og Forældre København, at tilskuddet ikke er afhængigt af 
medlemstallet, og at det gebyr skolerne betaler går til landsforeningen, Skole og Forældre. 
 
Der blev spurgt til, hvorfor udgifterne på valg varierer alt efter, hvornår der er valg. 
 
Det blev præciseret af Skole og Forældre København, at der er valg henholdsvis hver andet år og 
hver fjerde år, og at valget hver fjerde år er større, hvorfor udgifterne også bliver tilsvarende større. 
 
Der blev spurgt til kursusmidler i forhold til om Skole og Forældre København har overvejet at lave 
flere mindre kurser? 
 
Det blev præciseret af kursusudvalget, at efterårskurset er Skole og Forældre Københavns måde at 
sige tak til skolebestyrelserne for det gode arbejde, og derfor synes vi at forkælelse er på sin plads, 
heraf en større udgiftspost. Forårskursus er mindre, da det kun løber over en enkelt aften. At Skole 
og Forældre ikke pt. laver mere end to kurser årligt handler også om ressourcer, da både 
planlægning og afvikling kræver meget tid.    
Det blev nævnt, at Skole og Forældre Købehavn også har råd til at lave flere mindre kurser, og at 
man som skolebestyrelse er meget velkommen til at sende forslag.  
 
Årsregnskabet 2017 blev godkendt. 
 
 
5. Indkomne forslag 
Formanden fremlagde bestyrelsens bevæggrunde for ønsket om vedtægtsændringer. 
Dirigenten gennemgik ændringsforslagene i de respektive paragrafer. 
 
Ændringsforslaget til §1 blev vedtaget. 
 
Paragraf 2: 
Der blev ytret ønske om, at ”kommunen” ændres til København kommune. 
Denne skriftelige ændring overlades til bestyrelsen. 



Ændringsforslaget til §2 blev godkendt med ovennævnte rettelse. 
 
Paragraf 3:  
Der blev ytret ønske om, at formuleringen: ”at styrke skolebestyrelsernes indflydelse på 
folkeskolens arbejde”, der står under ”formål og opgave” i landsforeningens formålsparagraf (§2), 
også bliver skrevet ind i Skole og Forældre Københavns formål. Dette ønske blev imødekommet. 
En undlader at stemme. 
Ændringsforslaget til §3 med ovennævnte ændringer blev vedtaget. 
 
Ændringsforslaget til §4 blev vedtaget. 
 
Ændringsforslaget til §5 blev vedtaget. 
 
Ændringsforslaget til §6 blev vedtaget. 
 
Ændringsforslaget til §7 blev vedtaget. 
 
Ændringsforslaget til §8 blev vedtaget. 
 
Ændringsforslaget til §10 blev vedtaget. 
 
Paragraf 11:  
Der blev spurgt til formuleringen ”Skole og Forældre København skal udvise god foreningsskik”, 
og til hvorvidt formuleringen er nødvendig at have med? 
 
Det blev præciseret Skole og Forældre København, at dette står i landsforeningens vedtægter, og at 
de ønsker, at formuleringen ligeledes indgår i Skole og Forældre Københavns vedtægter.  
 
Det blev endvidere præciseret, at Skole og Forældre København er en selvstændig forening, men 
samtidig en lokalforening til landsforeningen. Derfor skal vi også samarbejde til en vis grad og 
udvise god foreningsskik – heri den gensidige anderkendelse af to foreninger. 
 
Der blev kommenteret på, at det burde fremgå af landforeningens vedtægter, at de kan ekskludere 
Skole og Forældre København som lokalforening, i stedet for at dette skal stå i Skole og Forældre 
Københavns vedtægter. 
 
Det blev præciseret af formanden, at da Skole og Forældre København er en selvstændig forening, 
skal det stå i vores foreningsvedtægter, ellers kan det ikke træde i kraft. Landsforeningen har 
vedtaget, at man vil have at lokalforeningerne skal ændre deres vedtægter i denne forbindelse. 
 
Efter kommentarerne stemmes der om det oprindelige ændringsforslag til §11. 
En stemmer imod. To undlader at stemme. 
Ændringsforslaget til §11 blev godkendt.  
 
Ændringsforslaget til §12 blev vedtaget. 
 
Med ovenfornævnte kommentarer til ændringer blev de samlede vedtægtsændringer enstemmigt 
vedtaget. 




