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Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt uden kommentarer. 
 
Pkt. 2 – Brug Folkeskolens indsatsskoler 
Drøftelse af bilag 2s funktion som oversigt over indsatsskoler.  
Rekruttering: Det besluttes at vi tilføjer en kolonne med socioøkonomi i distriktet samt en kolonne 
med oversigt over, om der er aktive forældrekræfter. Og at skolerne sættes i rækkefølge efter 
socioøkonomi, for overblikkets skyld. 
 
Fastholdelse: Vi beslutter at have tre kolonner i oversigten: socioøkonomi i distriktet, 
socioøkonomi hele skolen og socioøkonomi 7.-9. klasse. Samt hvor mange børn der går i 7. klasse 
sammenlignet med samme klasse ved indskrivningen (hvis muligt). 
 
Opsamling på punktet: Thomas tilbyder at kigge lidt nærmere på tallene, og gøre et forsøg på at 
kvalificere vores udvælgelseskriterier yderligere. Thomas laver et oplæg til statistik til brug ved 
udvælgelse af indsatsskoler ift. hhv. rekruttering og fastholdelse. Oplægget færdiggøres i 
samarbejde med Marianne, så det kan komme med som punkt på kommende bestyrelsesmøde i 
juni.  
 
Pkt. 3 – Aftaleskema 
Drøftelse. Marianne reviderer bilag 2 på baggrund af drøftelserne. Den udspecificerede 
beskrivelse af effektmål i aftaleskemaet udgår. 
 
Pkt. 4 – Drøftelse af bestyrelsesarbejdet 
Forslag om at nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes mulighed for at ”komme i praktik” i 
sekretariatet, for at få kendskab til foreningens og sekretariatets arbejde.  
 
Der drøftes ideer, der kan styrke samarbejdet i bestyrelsen, f.eks. ”bestyrelsens halve time”, årlig 
1:1 samtale med formand og de øvrige medlemmer. 
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Det vil være fedt at arbejde hen imod at have et fælles tredje, som ikke er ”elendigheden på egen 
skole”, men en fælles indsats for f.eks. gennemførelse af Go´ Stil-kampagnen på forskellige skoler.  
 
Der er potentiale for at videreudvikle bestyrelsesarbejdet. Ide om at holde et lille møde om dette 
efter genrealforsamlingen. Generel stemning for at styrke bestyrelsessamarbejdet.  
 
Orienteringspunkt om Go´ Stil (punktet tager vi nu, da Thomas skal gå før tid) 
Marianne orienterer om kampagnens indhold og aktiviteter, og beskriver processen med at 
”bygge vejen, mens vi går på den”. Der blev efterspurgt øget kommunikation om kampagnen til 
bestyrelsen undervejs, så man som bestyrelsesmedlem havde haft mulighed for at bakke op og 
f.eks. komme til fernisering på metrohegnet.  
 
Bestyrelsen kan også hjælpe med helt lavpraktiske opgaver som at holde en stige, gå med i et 
optog, "er der nogen som har et gammelt lagen" osv - uden at de nødvendigvis skal drages ind i 
den organisatoriske proces. 
 
Sekretariatet noterer sig ønsket og forklarer den manglende kommunikation med at det var en 
udfordring at holde fokus på et højt informationsniveau til bestyrelsen, sideløbende med en 
meget aktivistisk proces med utrolig mange lokale samarbejdspartnere og relationsbårne aftaler, 
der blev lavet ”fra dag til dag”.  
 
Med et koncept og en erfaring, som nu er udviklet og afprøvet i Sydhavnen, vil det fremover være 
muligt at inddrage bestyrelsen på et langt højere niveau, og derved opnå et ejerskab i bestyrelsen 
til ”et fælles tredje”, som ikke nødvendigvis foregår på ens egen skole. 
 
Pkt. 5 - generalforsamling 
Vi beslutter, at vi i år afholder Generalforsamlingen mandag den 27. april kl. 19-21. 
Kan vi låne rådhuset – Marianne spørger Camilla.  
 
Pkt. 6 – Status for politisk salon 
Kort orientering fra arbejdsgruppen. Politisk Salon er den 18. maj, og vi håber at kunne være på 
Guldberg Skole. Tema er Fælles udskoling i De Gamles By, og vi har forældrefortællinger ved 
bordene, lige som seneste salon på Ellebjerg Skole.  
 
Pkt. 7, Orientering fra sekretariatet samt Pkt. 8, Eventuelt udgår grundet tidsmangel.  
Dog gav Marianne en kort status om, at ansøgningen til TrygFonden om 
”udskolingsambassadører” nu er sendt afsted. Samt at ansøgningen til Velux om 
”Forældrefællesskaber” besluttes sendt til en anden Velux-pulje med frist 16. april, som om muligt 
er endnu mere spot on, end den, vi oprindeligt havde sporet os ind på. Puljen hedder 
“Metodeudvikling af helhedsorienterede familieindsatser, der kan øge udsatte børns trivsel”, Læs 
her: https://veluxfoundations.dk/da/sociale-indsatser/sociale-indsatser-i-danmark (klik på børn og 
familier).  
 
Næste møde er Generalforsamling mandag den 27. april, og næste ordinære bestyrelsesmøde er 
mandag den 8. juni kl. 17-19 i Sorøgade. 


