
 
 

 
 
 
 
 
Referat 
Bestyrelsesseminar på NEXT i Emdrup 
Lørdag den 22. januar 2022 kl. 10-14 
 
Deltagere: May-Britt, Nynne, Neco, Ulla, Marianne (sekretariatet) 
Afbud fra: Sidsel og Maria 
 
Dagsorden:  

1. Drøftelse af politiske mærkesager 
2. Forberede møderække med BUU  
3. Bestyrelsens årshjul 
4. Forældreambassadørernes rolle 

 
Ad. 1 Drøftelse af politiske mærkesager 
Vores drøftelser under dette punkt tog udgangspunkt i de mærkesager, som står på vores 
hjemmeside under ’Det mener vi’. Nedenfor følger en opsummering af pointer fra vores 
drøftelser. 
 
Skoler i udsatte områder:  Der er et større ledelsesbehov på skoler i udsatte områder. Og der er 
risiko for lavere forventninger på skolerne.  
Privatskoler: Brug Folkeskolen mener at fri- og privatskoler bør løfte et større socialt ansvar, idet 
deres tilskud er beregnet på udgiften til en gennemsnitselev i folkeskolen. Vi har tidligere i 
forbindelse med ’Københavnermanifestet’ arbejdet aktivt for indførelse af et ’socialt taxameter’ 
på fri- og privatskoler.  
Distriktsændringer: Brug Folkeskolen er en vigtig stemme, når der arbejdes med forslag til 
distriktsændringer i BUF, idet vi fastholder fokus på at et skoledistrikt skal have en balanceret 
socioøkonomi i eget distrikt. Vi ønsker fortsat at blive inddraget i arbejdsgrupper. I foreningen har 
vi gode erfaringer med at være i stand til at ’flytte en stemning’, når der skal indføres 
distriktsændringer, som møder modstand hos nogle forældre.  
Elevsammensætning: Politiske forslag til at forbedre rammebetingelser: løbende/kvartalsvis 
visitering, flere familieorienterede socialrådgivere på skolerne, viden om hvordan det går med 
samarbejdet mellem skoler og socialrådgivere, kompetenceudvikling er vigtigere end antallet af 
lærere, hvad synes lærerne selv er særligt ved at arbejde på en skole med særligt udfordrende 
rammebetingelser? 
Det frie skolevalg:  
 
Ad. 2 – Forberede møderække med BUU 
Kommende møder aftales:  
2. februar kl. 15: Marianne og Ulla deltager i møde med SF 
9. februar kl. 15.45: Marianne og Neco deltager i møde med Ø 



 
 

 
 
10. februar kl. 15: Marianne og Ulla deltager i møde med B (hvis Emil kan) 
 
Følgende forslag til mødedatoer er sendt til de øvrige partier i BUU: 
 
Onsdag den 9. februar eller onsdag den 23. februar kl. 15: Jakob Næsager, Mathilde Kastbjerg, C: 
Vi afventer svar fra borgmestersekretæren. 
Onsdag den 2. februar kl. 15: Jens-Kristian Lütken, V (skal rykkes, da vi har aftalt møde med SF her. 
Marianne ringer til ham) (su senest den 28. januar) 
Onsdag den 9. februar kl. 15 Sofie Seidenfaden og Marcus Vesterager, S (skal rykkes, da vi har 
aftalt møde med Ø her. Marianne ringer til dem) (su senest den 4. februar) 
 
Ad. 3 – bestyrelsens årshjul 
Generalforsamling 2022: tirsdag den 26. april kl. 17.30 – 19.30. Lokation besluttes. Rådhuset 
foreslåes. 
 
Bestyrelsesmøder 2022 kl. 17.30 – 19.30: 29. marts, 17. maj, 15. september 24. november (kl. 18-
20 på restaurant) 
 
Politisk Salon. Sekretariatet finder datoer for hhv. forår og efterår i samråd med 
borgmestersekretæren. Arbejdsgruppen består af Nynne og Neco.  
 
Folkemøde den 16. – 19. juni 
 
Ad. 4 – Forældreambassadørernes rolle 
Vi nåede ikke punktet. May-Britt sender en lille introduktion til ’Forældreambassadører’ ud til 
bestyrelsen, og vi tager en drøftelse af emnet til kommende bestyrelsesmøde.  
 
 
 


