
 

Generalforsamling 2018 
Onsdag 18-04-2018 
 
Deltagere: Mette Mertz, Maria Johanneson, Mohamed Ahmed, Anna Rosenblad, Maria 
Blankensteiner, May-Britt Nielsen, Katrine Johnsen fra punkt 6, Lise Johansen fra punkt 7. 
Fra sekretariatet deltog Marianne Kjær, Hans Præstbro og Yanaba Mompremier Rymark 
Sankoh. 
 

1. Valg af dirigent 
Maria Blankensteiner blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt. 
 

2. Valg af referent 
Hans Præstbro, Marianne Kjær og Yanaba Mompremier Rymark Sankoh blev valgt 
som referenter. 
 

3. Valg af stemmetællere 
May-Britt Nielsen og Mohamed Ahmed blev valgt som stemmetællere. 
 

4. Formandens årsberetning 
Anna Rosenblad aflagde årsberetning, som blev godkendt af generalforsamlingen 
(se bilag). 
 

5. Årsregnskab 
Marianne gennemgik regnskabet og forklarede enkelte posteringer og 
sammenhænge. Årsregnskabet blev godkendt. 
 

6. Budget 
Generalforsamlingen godkendte budgettet som fremlagt. Når overførslen af de 
171.000 kr. fra sidste år er bekræftet, fremlægges et revideret budget for bestyrelsen, 
hvor de overførte midler indgår.  
 

7. Indkomne forslag 
Forslag: Vi ændrer navn til Forældreforeningen Brug Folkeskolen. Forslaget blev 
trukket. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt tage en bredere snak om navn, visuel 
identitet, hjemmeside og branding.  
 

8. Forslag til vedtægtsændringer 
Der var ingen forslag til vedtægtsændringer. 
 

9. Fremlæggelse af aktivitetsplan 
Yanaba og Hans fremlagde årshjul og gennemgik vores indsatsområder i 2018.  
Vi har nu fem indsatsskoler: Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole, Rådmandsgades 
Skole, Nørre Fælled Skole og siden sommeren 2017 også Lundehusskolen. Vi har 
desuden et pilotprojekt på Kildevældsskolen om “Det gode forældremøde”. Vi er så 
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småt ved at starte et samarbejde op på Tagensbo Skole, hvor der allerede nu er en 
gruppe aktive forældre. Vi har været på besøg på Skolen på Amagerbro til en 
indledende drøftelse med skolelederen om et muligt samarbejde. Sekretariatet har 
stort fokus på fastholdelse, særligt på de skoler, hvor vi har haft en indsats i flere år, 
og som efterhånden rekrutterer bedre i lokalområdet, og på et mål om at etablere 
handlefællesskaber blandt forældre for at forankre indsatsen på skolerne og øge 
ejerskabet hos forældreambassadørerne. Vi deltager i år på Folkemødet på 
Bornholm, og vi har planlagt at afholde to politiske saloner i henholdsvis forår og 
efterår.  
 
Der blev fra generalforsamlingen udtrykt begejstring for, at vi har taget hul på en 
indsats i Nordvest-kvarteret. Der var enighed om, at indsatsen på de “gamle” skoler 
for fremtiden bør have hovedvægt på fastholdelse og trivsel, og på hvordan de gode 
rutiner og erfaringer kan overleveres til forældre og personale på skolerne. Dermed 
vil der kunne frigives noget af sekretariatets tid, så man kan komme i gang med nye 
skoler. Der blev også udtrykt et ønske om at bruge yderligere kræfter på at skabe 
politisk forandring i København, særligt i forhold til muligheden for kommende 
distriktsændringer, som skal behandles af politikerne her i foråret 2018.  
 

10. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Den nyvalgte bestyrelse består af: Mette Mertz, Anna Rosenblad, Mohamed Ahmed, 
Maria Blankensteiner, Katrine Johnsen, May-Britt Nielsen, Lise Johansen og Mette 
Bladt. Anna Rosenblad og Maria Blankensteiner tilkendegav, at de er interesseret i at 
fortsætte i formandskabet. Den nyvalgte bestyrelse besluttede at mødes efter politisk 
salon den 7. maj kl. 19-20.30, for at holde første bestyrelsesmøde og konstituere sig.  
 
 

11. Valg af revisor 
JVBM Revision blev enstemmigt genvalgt. 
 
 

12. Eventuelt 
Der var ingen emner til eventuelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bilag: Formandens beretning)  
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Formandens årsberetning 
Bevilling 
Brug Folkeskolens bevilling er nu på det “interne budget” og midlerne er afsat på forhånd, i 
stedet for en tidsbegrænset bevilling, som vi tidligere har skulle søge om hvert fjerde år. Der 
er sket meget for foreningens sekretariat i løbet af året der er gået. Et nyt sekretariat er 
startet op, og skulle rystes sammen. Marianne Kjær er sekretariatsleder, Hans Præstbro er 
projekt- og udviklingsleder i Sydhavnen og Yanaba Mompremier Rymark Sankoh er projekt- 
og udviklingsleder på Nørrebro/Østerbro.  
 
Indsatsskoler 
Foreningen har i det forløbne år fået yderligere en indsatsskole, og Brug Folkeskolen yder 
nu vores kerneydelse, rekruttering af elever i skolens skoledistrikt, samt opfølgning af et 
stærkt skole-forældresamarbejde på fem skoler. De fem skoler er Bavnehøj Skole og 
Ellebjerg Skole i  
Sydhavnen, Lundehusskolen, Nørre Fælled Skole samt Rådmandsgades Skole på 
Nørrebro/Østerbro. Da Lundehusskolen er det nyeste samarbejde har den også krævet 
ekstra arbejde for at starte samarbejdet op.  
 
Resultater rekruttering 
Procenttallet i forhold til rekruttering fra skolens eget distrikt, er positivt, og Brug 
Folkeskolens indsatser på skolerne medvirker til den fortsat positive udvikling. Ellebjerg, 
Nørre Fælled og Rådmandsgades Skole ligger alle over 50%. Nørre Fælled Skole rekrutterer 
nu 67% fra eget distrikt, hvilket er et meget flot resultat i forhold til sidste år (2016/17), hvor 
tallet lå på 49,4%. Selv om Bavnehøj Skole ligger under 50%, er det alligevel en øgning fra 
41,1 til 49,4%, som også må siges være en positiv udvikling. Ellebjerg Skole og 
Lundehusskolen har haft en nedgang i rekruttering fra eget distrikt, på Ellebjerg med 0,4 
procentpoint fra 56,2 til 55,8%, og på Lundehusskolen er tallet gået fra 41% til 39,1. 
Lundehusskolen ligger lavest i forhold til rekruttering fra eget distrikt, men samarbejdet er 
også helt nyt mellem skolen og Brug Folkeskolen. 
 
Bæredygtig elevsammensætning 
På indsatsskolerne er det i 2017 fortsat lykkedes med at rekruttere en bæredygtig 
elevsammensætning, hvilket vil sige at skolerne er mangfoldige og at elevernes baggrund 
afspejler skoledistriktets. 
 
De frivillige forældre 
Kontaktforældre og forældreambassadører er frivillige forældre på skolerne, der henholdsvis 
bliver styrket i komme i gang med arbejdet og finde rolle og funktion på skolen, samt at 
deltage i rekrutteringsaktiviteter, som for eksempel legepladsmøder. 
 
Politisk salon 
I 2017 har brug Folkeskolen afholdt to Politiske Saloner. I foråret på den nye 
samarbejdsskole, Lundehusskolen, hvor temaet var Ledelse i et forældreperspektiv, og i 
efteråret på Bavnehøj Skole, hvor den Politiske Salon var udformet som et valgdebatmøde, 
grundet det kommende kommunalvalg. Denne salon var i samarbejde med  Skole og 
Forældre København og Københavns Lærerforening. Her var temaerne Inklusion og 
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Udskoling. Politisk Salon vil fortsætte i dens “almindelige” form i 2018, hvor Brug 
Folkeskolen fortsat vil være “de udsatte skolers talerør” 
 
Projekter 
Brug Folkeskolen har i 2017 haft et pilotprojekt om Det Gode Forældremøde på 
Kildevældsskolen på Østerbro, hvor formålet er at styrke fastholdelsen af elever på 
Kildevældsskolen. På Lundehusskolen er der også startet et pilotprojekt med fokus på 
fastholdelse af elever. Desuden har Brug Folkeskolen deltaget i et samarbejde med 
Fællesskaberne, som er den boligsociale helhedsplan Sjælør/Sydhavnen. Samarbejdet 
drejede sig om en række forældremøder for fjerde årgang på Ellebjerg Skole. Dette har 
skabt begejstring og ganske gode resultater. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen afholdte visionsdag i januar 2017. I forbindelse med ansættelse af det nye 
sekretariat udarbejdede bestyrelsen ansættelseskontrakter og drøftede personalepolitik og 
ansættelsesvilkår. I marts 2017 blev der afholdt generalforsamling og valgt en ny bestyrelse.  
 

4 


