
 

(Aalborg) 

Stiftende generalforsamling 25.september 2019 

Referent: Kristian Halkjær, Mellervangskolen 

 

Deltagende: “Vester Mariendal”, “Herningvej” og “Mellervangskolen” , 

“Skole og forældre” (Peter Kent Starup). 

Forkortelser:  SOF = “Skole og forældre”, FRO = “Fælles rådgivende organ” 

Indkaldelsens form: Indkaldelsen er udsendt via SOFs mailingsliste til medlem 

skolerne i passende tid til at generalforsamlingen kunne godkende denne. 

 

Indledende snak omkring projektet  

Velkomst ved Claus Nielsen – Herningvej Skole 

- Claus Nielsen bød velkommen på Herningvej Skole og informerede om 

baggrunden for at starte en lokalafdeling op her i Aalborg og om hvordan 

forarbejdet har foregået. Og informerede om hvordan indbydelsen har 

været ude til alle skolerne i tide. Ligeledes har FRO og rådmanden / 

forvaltningen allerede budt os velkommen. Formålet i dag er at få stiftet 

lokalafdelingen og tage den derfra. Vi skal i den kommende tid fokusere 

på hvad vi skal arbejde med og forhåbentligt kommer der flere til næste 

års generalforsamling.   



 

Oplæg om Skole og Forældre og lokalafdelinger v/Peter Kent Starup, 

foreningskonsulent ved Skole og Forældre 

- Peter Kent Starup fortalte om historien for SOF og om at den har 

eksisteret siden 1935 i forskellige form. Bla. har SOF, København haft den 

administrative rolle i fordelingen af kommunale finanser af kurser til 

skolebestyrelser. 

- SOF er rep. i 40 råd og nævn 

- Men skolerne er mest styret lokalt og derfor arbejder SOF mere og mere 

for lokalafdelinger. Man arbejder også mod en form for forældrene 

medlemskab i en eller anden form. 

- Forskellen på SOF og f.eks. FRO er at SOF er forældrestyret og FRO er 

forvaltningstyret. Dvs. at FRO meget hurtigt kan lukkes uden at 

skolebestyrelserne har noget at sige. SOF lokalafdelingerne ikke kan 

lukkes via bla. forvaltningen. 

- Dvs. at mange steder er SFO meget hurtigere inde i processen end f.eks. 

FRO, da indflydelsen er bredere og derfor ofte bliver indbudt. 

- Men man tager ikke noget fra andre, da de forskellige udvalg har 

forskellige roller og styrker. 

- Kun forældre i skolebestyrelserne (medlemsskoler) kan blive medlem af 

bestyrelsen, men man kan sagtens arbejde med andre forældre og skoler. 

- SOF arbejder oftest imod folketinget, hvor SOF (lokalafdeling) arbejder 

ofte imod byrådet. Der er meget brug for begge dele og et samarbejde 

imellem de 2 parter. 

- SOF, Aalborg vil også kunne søge penge i SOF til lokalt arbejde igennem 

div. puljer, som er beregnet til lokalt arbejde. Der er ligeledes altid 

mulighed for at benytte SOF til politisk og lign. arbejde lokalt. 

 



 

Stiftende generalforsamling med følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
● Peter Kent Starup blev enstemmigt valgt til dirigent og 

stemmetæller 
2. Behandling af indkomne forslag 

■ Forslag til vedtægter for Skole og Forældre, Aalborg 
kommune 

● Peter gennemgik kort standardvedtægterne fra SOF. Der 
blev snakket lidt om navnet på SOF, men der henvises til 
landsmødet. Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget. 

■ Forslag til arbejdsprogram 2019-2020 
● Peter og Claus Nielsen gennemgik forslaget 
● Punkt 1 blev diskuteret ang. formulering og blev flyttet til 

punkt. Indsæt ændring 
● Blev godkendt med ændringen  

○ At etablere foreningen og formandskabet som en 
troværdig og indflydelsesrig aktør i skolepolitikken 
i Aalborg Kommune 

○ At indgå en partnerskabsaftale med Aalborg 
Kommune, der fastlægger foreningens rolle og 
samspil med Aalborg Kommune. 

○ At styrke skolebestyrelsernes og foreningernes 
indflydelse gennem tættere partnerskab og 
samarbejde i Aalborg Kommune 

○ Synliggøre foreningen og lokalafdelingen 
3. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

● Claus, Ali Hassan og Kristian stillede op og blev 
enstemmigt valgt. 

● Der var ikke grundlag for valg til suppleanter 
4. Valg af evt. revisor 

● Ikke relevant på nuværende tidspunkt 
5. Eventuel 

● Peter takkede for god ro og orden 

 


