
Forslag til vedtægtsændring til SoF Kbh Generalforsamling 2021 
Forslagsstiller: Sebastian Horst, medlem af bestyrelsen for SoF Kbh 

Der stilles forslag om at sidste afsnit i vedtægternes §8: 

”Bestyrelsesmedlemmer kan fortsætte indtil den generalforsamling, hvor de er på valg, selv om de 
ikke længere er medlemmer af en skolebestyrelse. Dog fratræder et bestyrelsesmedlem straks, hvis 
bestyrelsesmedlemmets barn skifter til en privat-, eller friskole, med mindre den skole, der skiftes til, 
har karakter af specialskole eller et andet barn stadig er i en folkeskole.” 

ændres til: 

”Bestyrelsesmedlemmer kan fortsætte indtil den generalforsamling, hvor de er på valg, selv om de 
ikke længere er medlemmer af en skolebestyrelse. Dog fratræder et bestyrelsesmedlem straks, hvis 
bestyrelsesmedlemmet ikke længere har barn i en folkeskole, med mindre der er tale om at barnet 
er skiftet til en grundskole der har karakter af specialskole.” 

Begrundelse:  

Anden sætning i den nuværende tekst afspejler et eksisterende ønske fra foreningen om at 
bestyrelsesmedlemmer har børn i folkeskolen. Den nuværende tekst betyder at man fratræder hvis 
ens barn skifter til privatskole – men ikke hvis barnet afslutter folkeskolen. Forslagsstiller mener ikke 
der er grund til at gøre forskel på de to situationer. Derfor foreslås at tilpasse så der sker det samme 
i de to situationer. 

Det har – så vidt forslagsstiller ved – ikke før 2020 været situationen at nogen i bestyrelsen 
fortsætter i længere tid selvom ens børn er gået ud af folkeskolen, og derfor var der ikke 
opmærksomhed omkring dette. Men det er situationen nu. Derfor mener forslagsstiller at det er 
rimeligt at høre generalforsamlingen om hvordan man ser på denne sag. Synes man at 
bestyrelsesmedlemmer skal have børn i folkeskolen, bør man stemme ja til forslaget. Uden 
vedtægtsændringen vil bestyrelsesmedlemmer kunne sidde 2 år i bestyrelsen uden selv at have børn 
i folkeskolen. 

Undtagelsen med specialskole fastholdes fordi vi generelt arbejder for at børn skal kunne komme 
tilbage til folkeskolen fra specialskole, og derfor vil det være uheldigt at smide 
bestyrelsesmedlemmer ud fordi deres barn skulle have brug for en periode på en specialskole 
selvom denne ikke er en folkeskole. 

Man kunne mene at det kan give et uheldigt brud i bestyrelsens arbejde hvis bestyrelsesmedlemmer 
pludselig skal udtræde fordi deres børn holder op i folkeskolen. Hertil kan man sige at det at barnet 
fx afslutter 9.kl. og går ud, ikke er pludseligt, men noget man kan planlægge efter. Og det har jo hele 
tiden været tilfældet i forhold til situationen hvor barnet skifter til privatskole. Endelig har 
bestyrelsen, hvis den finder det gavnligt, mulighed for at tilknytte eksterne medlemmer, jf. §7 punkt 
c. 

Forslaget til vedtægtsændringen har været forelagt landsforeningen Skole og Forældres formand, 
næstformand og sekretariatsleder som ikke ser problemer i at vedtage den. 
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