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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

9.  B-sag: Københavns Kommunes repræsentation i bestyrelser mv. 2022-2025 (2020-0187180)

Børne- og Ungdomsudvalget skal inden for eget ressortområde tage stilling til København
Kommunes repræsentation i bestyrelser mv., som kommunen udpeger medlemmer og suppleanter
til, for den kommende valgperiode.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager listen over repræsentation i bestyrelser mv. 2022-2025 under
Børne- og Ungdomsudvalget til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal i forbindelse med nuværende valgperiodes afslutning tage stilling til
Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i bestyrelser mv. for så vidt angår den kommende
valgperiode.

Det indebærer bl.a., at alle udvalg inden for eget ressortområde skal overveje kommunens fremtidige
repræsentation i bestyrelser mv. 

Borgerrepræsentationens Sekretariat har påbegyndt forberedelserne af Borgerrepræsentationens
konstituering i november 2021.

Gruppeformandskredsen skal på baggrund af sekretariatets forberedende arbejde på sit møde i
december 2020 behandle en indstilling om København Kommunes repræsentation i bestyrelser mv,
som kommunen udpeger medlemmer og suppleanter til, for den kommende valgperiode. 

Forud herfor skal alle udvalg inden for udvalgets eget ressortområde overveje kommunens fremtidige
repræsentation i bestyrelser mv.  

Med henblik på konstitueringen efter kommunalvalget i november 2021 skal Børne- og
Ungdomsudvalget således tage stilling til, i hvilket omfang det er i kommunens interesse at være
repræsenteret i de pågældende bestyrelser mv., og om hvervet fortsat bør høre under Børne- og
Ungdomsudvalget.

Løsning
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Til brug for udvalgets stillingtagen har Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet en oversigt (bilag
1) over de bestyrelser mv., som kommunen inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ressortområde
på nuværende tidspunkt er repræsenteret i.

Forvaltningen har for hver enkelt bestyrelse mv. foretaget en vurdering af, om hvervet fortsat har
relevans for Københavns Kommune, om hvervet er korrekt placeret under Børne- og
Ungdomsudvalget, og om hvervet efter forvaltningens opfattelse bør varetages af en politisk eller
administrativ repræsentant - evt. en repræsentant med særlige fagkundskaber.

I forbindelse med behandlingen af hvervssagen i 2017 lagde forvaltningen op til, at kommunen skulle
repræsenteres i 29 bestyrelser mv. under Børne- og Ungdomsudvalgets ressortområde. Der er
efterfølgende sket udpegning til 3 bestyrelser, mens 3 bestyrelser er nedlagt (produktionsskoler på
baggrund af oprettelsen af FGU). Kommunen er således nu repræsenteret i 29 bestyrelser mv.

Med denne indstilling lægger Børne- og Ungdomsforvaltningen op til, at kommunen fortsat udpeger
repræsentanter til de 29 bestyrelser mv., idet forvaltningen vurderer, at kommunen har en særlig
interesse i at være repræsenteret dér. Det skyldes overordnet set, at der er tale om aktører, som
kommunen enten direkte samarbejder med eller som varetager opgaver kommunen har en særlig
interesse i at påvirke og/eller være informeret om.

Forvaltningen bemærker, at den politiske repræsentation i et vist omfang er historisk betinget.
Således er der f.eks. bestyrelser for selvejende enheder med og uden politisk repræsentation.
Tilsvarende drives nogle kommunale enheder via en bestyrelse med politisk repræsentation og nogle
uden. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Videre proces

Forvaltningen fremsender inden udgangen af fredag den 9. oktober (uge 41) 2020 indstilling og
beslutning til Borgerrepræsentationens Sekretariat. 

Borgerrepræsentationens Sekretariat vil - på baggrund af udvalgenes anbefalinger og med
inddragelse af Kontoret for Selskaber og Rettigheder - udarbejde en indstilling til
gruppeformandskredsens møde i december 2020. 

Herefter behandles en samlet hvervsag i henholdsvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 

 

Tobias Børner Stax                                                    /Tine Weber                 
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Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 7. oktober 2020:

Indstillingen blev taget til efterretning.

Bilag
1. Oversigt over hverv under BUU

Side 4



9 1. OVERSIGT OVER HVERV UNDER BUU



Oversigt over hverv under BUU 

 

 
 

 Hverv  
 

Vedtægter  

N
a
v
n

 p
å
 n

u
v
æ

re
n

d
e 

re
p

ræ
se

n
ta

n
t 

(i
fø

lg
e 

se
n

es
t 

o
p

d
a
te

re
d

e 
li

st
e 

fr
a
 B

R
S

E
K

) 

L
o
v
p

li
g
ti

g
t?

 (
ja

/n
ej

) 

Relevant kommunal opgave 
eller interesse? 

F
o
rt

sa
t 

re
le

v
a
n

t?
 

(j
a
/n

ej
) 

A
n

b
ef

a
li

n
g
 v

ed
r.

 
u

d
p

eg
n

in
g
 –

 
fo

rv
a
lt

n
in

g
sr

ep
ræ

se
n

ta
n

t 
el

. 
a
n

d
en

?
 

E
r 

h
v
er

v
et

 k
o
rr

ek
t 

p
la

ce
re

t 
i 

B
U

F
 

1. Billedskolen i 
Tvillingehallen 
Københavns 
Kommune, 
Bestyrelsen for 

Billedskolen tilbyder fritidsundervisning 
for interesserede elever i alderen 1. 
klasse til 3.G. Der undervises i tegning, 
maling, skulptur, tegneserie, animation 
og andre billedskabende udtryk. 
Bestyrelsen udøver sin virksomhed 
inden for de mål og rammer der er 
fastsat af BR. Bestyrelsen består af 9 
medlemmer, hvoraf 2 udpeges af og 
blandt BR’s medlemmer (samt 2 
suppleanter for disse). 

Gorm Gunnarsen (Ø)  
Niko Grünfeld (UP) 
 
Suppleanter: 
Gyda Heding (Ø) 
Vakant (Å) 
 

Nej Kulturskolerne skal samarbejde med 
folkeskolerne om bl.a. Åben Skole 

Ja  BR Ja 

2. Center for 
Specialundervis
ning for voksne, 
Bestyrelsen for 

CSV er Københavns Kommunes center 
for personer med behov for ydelser efter 
lov om specialundervisning for voksne. 
CSV har desuden siden den 1. august 
2009 udbudt den Særligt Tilrettelagte 
Ungdomsuddannelse (STU). Bestyrelsen 
består af 8 personer, hvoraf 2 
medlemmer (samt 2 suppleanter for 
disse) er valgt af BR. 

Stine Pramman (A) 
Dorrit Christensen (Ø) 
 
Suppleanter: 
Vakant (A), 
Kim Jezuz (Ø) 

Ja Fokus på specialområdet gør det 
særligt relevant for kommunen at 
være tæt på STU 

Ja  BR Ja (men 
overveje
lse om 
det 
kunne 
være 
SOF) 

3. Christianshavns 
Gymnasium, 
Bestyrelsen for 

Christianshavns Gymnasium er en 
selvejende institution med hjemsted i 
Københavns Kommune. Institutionens 
formål er i overensstemmelse med 
lovgivningen at udbyde gymnasiale 

Benjamin Bilde 
Boelsmand (F) 

Nej Sammenhængen mellem folkeskolen 
og ungdomsuddannelserne gør det 
interessant at indgå i bestyrelser for 
gymnasier, men samarbejdet kan 
dog også ske uden kommunal 
bestyrelsespost.  

Ja/nej Kunne evt. 
være 
grundskoleerf
aring fra 
lokalområdet 
og ikke BR 

Ja 
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1 Af standardvedtægt for gymnasieskoler og hf-kurser inden for den offentlige forvaltning fremgår bl.a. følgende: 

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på [Et bestemt antal 6-10] medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. 

Medlemmer med stemmeret skal være myndige. 

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: 

1) [Et bestemt antal 4-8] udefrakommende medlemmer: 

[Der angives, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der skal udpeges af den enkelte udpegningsberettigede. Desuden angives, hvor mange 

medlemmer der i givet fald udpeges ved selvsupplering og proceduren herfor. Hvis der er selvsupplering, skal § 6, stk. 2, 2. og 3. pkt., medtages i vedtægten]. 

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. 

Det er således ikke nødvendigvis Københavns Kommune, som skal foretage udpegningen, idet udpegningen beror på en aftale med andre kommuner i regionen, men 

traditionen er, at det er bopælskommunen, der udpeger. 

uddannelser. Institutionen ledes af en 
bestyrelse på 9 medlemmer (heraf 2 
uden stemmeret). I henhold til 
vedtægterne for Christianshavns 
Gymnasium udpeges et 
medlem til bestyrelsen af 
kommunalbestyrelserne i regionen i 
forening. Det er i den forbindelse 
praksis, at beliggenhedskommunen 
udpeger en repræsentant til 
gymnasiets bestyrelse. Herudover 
vælges et medlem med 
grundskoleledererfaring fra 
lokalområdet.1 

4. Gefion 
Gymnasium, 
Bestyrelsen for 

Gefion Gymnasium er en selvejende 
institution inden for den offentlige 
forvaltning med hjemsted i Københavns 
Kommune, Region Hovedstaden, og 
omfattet af Lov om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse mv. Institutionen 
ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer 
(heraf 2 uden stemmeret). Et medlem 
med erfaring fra grundskolesektoren skal 
udpeges af Københavns Kommune. Et 

Jesper Møller (A) 
Nicolai Kragh Petersen 
(direktør) 

Nej Sammenhængen mellem folkeskolen 
og ungdomsuddannelserne gør det 
interessant at indgå i bestyrelser for 
gymnasier, men samarbejdet kan 
dog også ske uden kommunal 
bestyrelsespost.  

Ja/nej Kunne evt. 
være 
grundskoleerf
aring fra 
lokalområdet 
og ikke BR 

Ja 
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2 Se note 1 ovf. 
3 Se note 1 ovf. 

andet medlem udpeges af 
kommunalbestyrelserne i regionen i 
forening. Det er i den forbindelse 
praksis, at beliggenhedskommunen 
udpeger en repræsentant til gymnasiets 
bestyrelse.2 

5. HF-Centret 
Efterslægten, 
Bestyrelsen for 
 

HF-Centret Efterslægten er en 
selvejende institution inden for den 
offentlige forvaltning med hjemsted i 
Københavns Kommune, Region 
Hovedstaden, og omfattet af lov om 
institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse 
mv. Institutionens formål er i 
overensstemmelse med lovgivningen at 
udbyde gymnasiale uddannelser. 
Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 
medlemmer (heraf 2 uden stemmeret). Et 
medlem skal udpeges af 
kommunalbestyrelserne i regionen i 
forening. Det er i den forbindelse 
praksis, at beliggenhedskommunen 
udpeger en repræsentant til gymnasiets 
bestyrelse.3 
 

Nanna Grave (A) Nej Sammenhængen mellem folkeskolen 
og ungdomsuddannelserne gør det 
interessant at indgå i bestyrelser for 
gymnasier, men samarbejdet kan 
dog også ske uden kommunal 
bestyrelsespost.  

Ja/nej Kunne evt. 
være 
grundskoleerf
aring fra 
lokalområdet 
og ikke BR 

Ja 

6. Hotel- og 
Restaurationssk
olen 
 

Hotel- og Restaurantskolen er en 
selvejende institution med hjemsted i 
København, der har til formål at udbyde 
erhvervsrettet grund- og efteruddannelse 
og anden uddannelse og undervisning. 
Bestyrelsen består af 12 medlemmer 
(heraf 2 uden stemmeret). BR skal 
udpege 1 medlem til bestyrelsen.  

Jonas Bjørn Jensen (A) 
for Jakob Haugaard (A) 
under Jakob Haugaards 
orlov.  
 

Nej Fokus på sammenhæng med 
erhvervsuddannelserne og målet om 
at øge andelen af unge, som vælger 
erhvervsuddannelse, gør det til en 
særlig kommunal interesse 

Ja  BR Ja (evt. 
BIF) 
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7. Kommunernes 
Forening for 
Pædagogiske 
Læringscentre –
Bestyrelsen for 

Kommunernes Skolebiblioteksforening 
er en kommunalpolitisk landsforening 
repræsenteret ved de af 
kommunalbestyrelsen udpegede 
politiske repræsentanter. Kommunernes 
Skolebiblioteksforening skal arbejde for, 
at kommunerne har velfungerende 
pædagogiske servicecentre for 
undervisningsmidler. Foreningen virker 
for samarbejde, udveksling af erfaringer, 
ideer og udvikling inden for 
skolebiblioteksområdet lokalt, regionalt 
og på landsplan. BR kan udpege et 
medlem til bestyrelsen, der ikke 
nødvendigvis behøver at være medlem af 
BR, men som dog udpeges som politisk 
repræsentant. Foreningen ønsker 
repræsentation fra Københavns 
Kommune – også i den kommende 
valgperiode. 

Gorm Gunnarsen (Ø) Nej Relevant med tæt samspil mellem 
biblioteksområdet og PLC’erne på 
folkeskolerne 

Ja  BR Ja 

8. Københavns 
Idrætsefterskole 
KIES 
 

Københavns Idrætsefterskole er en 
uafhængig og selvejende skole. Skolens 
formål er at drive en idrætsefterskole ud 
fra et socialt, humanistisk og 
demokratisk livssyn, med særlig fokus 
på idræt og andre fysiske udfoldelser. 
Det er skolens formål, at eleverne 
udvikles til at tage aktiv del i det 
samfund der omgiver dem. Skolen drives 
inden for rammerne af de gældende 
regler om frie kostskoler. Bestyrelsen 
består af 12 medlemmer (heraf 3 uden 
stemmeret). Det fremgår af vedtægterne, 
at Københavns Kommunes 
”skoledirektør” – dvs. den 
administrerende direktør i BUF - er født 
medlem af bestyrelsen (i praksis 

Tobias Børner Stax 
(adm. direktør)  
Har delegeret 
medlemskabet til Kate 
Obeid (områdechef.) 

Nej Samspillet med de frie skoler kan 
gøre medlemskabet relevant også 
fremover 

Ja  Forvaltningen Ja 
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repræsenteret ved en kontorchef i 
forvaltningen). 

9. Københavns 
Kommunes 
Musikskole 

Københavns Kommunes Musikskole er 
en kommunal institution med hjemsted i 
Københavns Kommune. Skolen har bl.a. 
til formål at udvikle elevernes kreative 
evner inden for musikalske udtryk og at 
skabe forudsætninger for livslang, aktiv 
deltagelse i musiklivet som udøvere og 
lyttere. Skolen udøver sit virke under 
hensyntagen til lovbekendtgørelse nr. 
142 af 28. februar 1994 om musik. 
Skolens vedtægt er fastsat af BR. 
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 
hvoraf 1 medlem udpeges af BR (samt 
en suppleant for denne).  

Henrik Svendsen (O) 
for Anna Hede (O) 

Nej Samarbejdet mellem folkeskolerne 
og kulturskolerne er væsentligt (og 
lovpligtigt) ift. bl.a. Åben Skole 

Ja  BR, evt. 2. 
medlem fra 
forvaltningen 

Ja 

10. Københavns 
Kommunes 
Ungdomsskole 
 

Ungdomsskolen udøver sin virksomhed 
inden for de mål og rammer, som BR 
fastsætter. Bestyrelsen udarbejder 
desuden ungdomsskolens budget og 
fastlægger ungdomsskolens indhold og 
omfang mv. Bestyrelsen består af 9 
medlemmer, hvoraf 3 medlemmer (og 
suppleanter for disse) vælges af og 
blandt BR’s medlemmer. 

Sofie Seidenfaden (A)  
Knud Holt Nielsen (Ø) 
Tommy Petersen (B) 

Nej Det tætte samspil mellem 
folkeskolen og Ungdomsskolen samt 
unges fritid i øvrigt gør det til en 
særlig kommunal interesse 

Ja  BR (evt. 
færre) 

Ja 

11. NEXT 
Uddannelse 
København - 
tidligere 
Københavns 
Tekniske Skole 

NEXT (tidligere Københavns Tekniske 
Skole) er en selvejende institution med 
hjemsted i Københavns Kommune. 
Institutionens formål er i 
overensstemmelse med lovgivningen at 
udbyde erhvervsrettet grund- og 
efteruddannelse og anden uddannelse og 
undervisning. Institutionen ledes af en 
bestyrelse på 18 medlemmer (heraf 2 
uden stemmeret). Ifølge institutionens 
vedtægter skal 9 navngivne kommuner i 
Region Hovedstaden tilsammen udpege 
et medlem til bestyrelsen. Sædvanligvis 

Anders Sørensen (Ø) Nej Fokus på målet om at øge andelen af 
unge, som vælger en 
erhvervsuddannelse, gør det relevant 
med kommunal deltagelse 

Ja  BR Ja 

Side 10



Oversigt over hverv under BUU 

 

 
 

                                                           
4 Se note 1 ovf. 

er det praksis, at 
beliggenhedskommunen udpeger en 
repræsentant. 

12. Københavns 
Voksenuddanne
lsescenter 
(KVUC), 
Bestyrelsen for 

Københavns VUC er en selvejende 
institution inden for den offentlige 
forvaltning med hjemsted i Københavns 
Kommune, Region Hovedstaden, og 
omfattet af lov om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse m.v.  Institutionen 
ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer 
(heraf 2 uden stemmeret). Et medlem 
skal udpeges af kommunalbestyrelserne i 
regionen i forening. Det er i den 
forbindelse praksis, at 
beliggenhedskommunen udpeger en 
repræsentant til gymnasiets bestyrelse. 

Mathias Kragh (A) Nej Evt. til genovervejelse, jfr. 
oprettelsen af FGU og den øvrige 
deltagelse i gymnasiebestyrelser 

Ja/nej BR Ja 

13. Københavns 
Åbne 
Gymnasium 
 

Københavns Åbne Gymnasium er en 
selvejende institution inden for den 
offentlige forvaltning med hjemsted i 
Københavns Kommune, Region 
Hovedstaden, og omfattet af lov om 
institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v.  Institutionen ledes af en bestyrelse 
på 12 medlemmer (heraf 2 uden 
stemmeret). Et medlem skal udpeges af 
kommunalbestyrelserne i regionen i 
forening. Det er i den forbindelse 
praksis, at beliggenhedskommunen 
udpeger en repræsentant til gymnasiets 
bestyrelse.4 

Mathilde Vinther (Ø) Nej Sammenhængen mellem folkeskolen 
og ungdomsuddannelserne gør det 
interessant at indgå i bestyrelser for 
gymnasier, men samarbejdet kan 
dog også ske uden kommunal 
bestyrelsespost.  

Ja/nej Kunne evt. 
være 
grundskoleerf
aring fra 
lokalområdet 
og ikke BR 

Ja 

14. Niels Brock 
Handelsskole, 
Bestyrelsen for 

Niels Brocks Handelsskole er en 
selvejende institution med hjemsted i 
København, der har til formål at tilbyde 

Margit Ørsted (V) Nej Sammenhængen mellem folkeskolen 
og ungdomsuddannelserne gør det 
interessant at indgå i bestyrelsen, 

Ja/nej Kunne evt. 
være 
grundskole-

Ja 
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5 Se note 1 ovf. 
6 Se note 1 ovf. 

 
 

undervisning inden for 
erhvervsuddannelserne og tilgrænsende 
uddannelses- og kursusvirksomhed i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning herom. Bestyrelsen består af 
14 medlemmer (heraf 2 uden 
stemmeret). I henhold til vedtægten for 
Niels Brocks Handelsskole skal BR 
udpege et medlem til bestyrelsen for 
skolen. Medlemmet skal udpeges af 
kommunalbestyrelserne i Københavns 
Kommune og i Frederiksberg Kommune 
i forening.5 

men samarbejdet kan dog også ske 
uden kommunal bestyrelsespost.  

erfaring fra 
lokalområdet 
og ikke BR 

15. Nørre 
Gymnasium, 
Bestyrelsen for 
 

Nørre Gymnasium er en selvejende 
institution inden for den offentlige 
forvaltning med hjemsted i Københavns 
Kommune og omfattet af lov om 
institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse 
mv. Institutionen ledes af en bestyrelse 
på 10 medlemmer (heraf 2 uden 
stemmeret). En skoleleder fra en 
folkeskole i lokalområdet er født 
medlem af bestyrelsen.6 

Maria Negrijn Tranberg 
(A) 

Nej Sammenhængen mellem folkeskolen 
og ungdomsuddannelserne gør det 
interessant at indgå i bestyrelser for 
gymnasier, men samarbejdet kan 
dog også ske uden kommunal 
bestyrelsespost.  

Ja/nej Kunne evt. 
være 
grundskoleerf
aring fra 
lokalområdet 
og ikke BR 

Ja 

16. Rysensteen 
Gymnasium 

Rysensteen Gymnasium er en selvejende 
institution med hjemsted i Københavns 
Kommune. Institutionens formål er i 
overensstemmelse med godkendelse af 
udbud og lovgivningen at udbyde 
gymnasiale uddannelser. Institutionen 
ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer 
(heraf 2 uden stemmeret). Ifølge 
institutionens vedtægter skal bestyrelsen 
bl.a. bestå af 7 udefrakommende 

Tommy Petersen (B) Nej Sammenhængen mellem folkeskolen 
og ungdomsuddannelserne gør det 
interessant at indgå i bestyrelser for 
gymnasier, men samarbejdet kan 
dog også ske uden kommunal 
bestyrelsespost.  

Ja/nej Kunne evt. 
være 
grundskoleerf
aring fra 
lokalområdet 
og ikke BR 

Ja 
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7 Se note 1 ovf. 

medlemmer, der afspejler en 
sammensætning, der repræsenterer en 
bred indsigt i arbejdsmarkedet, 
videregående uddannelse og grundskole, 
herunder indsigt i undervisning og 
pædagogik med relevans for 
gymnasiesektoren, samt indsigt i både 
nationale og internationale forhold, der 
er relevante for gymnasiet. De 
udpegningsberettigede er Københavns 
Universitet samt et andet universitet i 
landet, en professionshøjskole, samt en 
arbejdsgiverforening. Der udpeges 
desuden to medlemmer ved 
selvsupplering. Gymnasiet ønsker 
repræsentation fra Københavns 
Kommune – også i den kommende 
valgperiode.7 

17. Sankt Annæ 
Gymnasium, 
Bestyrelsen for 

Sankt Annæ Gymnasium er Københavns 
Kommunes Sangskole med European 
School Copenhagen. Sankt Annæ 
Gymnasium med Europaskole varetager 
sine opgaver i henhold til 
folkeskoleloven, gymnasieloven og lov 
om institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v. samt inden for rammer fastsat af 
Europaskolernes Øverste Råd, 
Accredited European Schools (AES), 
Undervisningsministeriet og BR. Et 
medlem udpeges af og blandt 
medlemmerne af BR til 
campusbestyrelsen. En proces vedr. 
revision af vedtægten påbegyndes inden 
udgangen af 2017, men der forventes 

Sofie Seidenfaden (A) Nej Sammenhængen mellem folkeskolen 
og ungdomsuddannelserne gør det 
interessant at indgå i bestyrelser for 
gymnasier, men samarbejdet kan 
dog også ske uden kommunal 
bestyrelsespost. I forhold til SAG og 
Europaskolen er der dog særlig 
københavnsk interesse i at sikre 
samspil med grundskoledelen. 

Ja BR + medlem 
mederfaring 
fra være 
grundskole i 
lokalområdet  

Ja 
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ikke at ske ændringer i forhold til den 
kommunale repræsentation. 
 

18. E2C-europe, 
bestyrelsen for 
 

Københavns Kommune har siden 2002 
været medlem af den europæiske 
forening for second chance education 
(E2C Europe). Foreningen arbejder for 
at fremme uddannelsesmæssige 
initiativer, som skal give unge uden 
uddannelse nye muligheder for 
undervisning og arbejde. Der arbejdes 
derfor med udvikling af metoder til 
inddragelse af unge, udvikling af 
læringsmiljøer, lærersamarbejde, 
elevudvekslinger og bedre information 
til unge. Medlemskab af foreningen 
E2C-Europe kan mod kontingentbetaling 
oppebæres af byer/regioner, skoler, 
institutioner og foreninger. Københavns 
Kommunes Ungdomsskole indgår i det 
pædagogiske arbejde. Der udpeges 
sædvanligvis et medlem af BR til 
foreningens bestyrelse. 

Jakob Thiemann (A) 
 
 

Nej Politisk interesse Ja BR Ja 

19. Selskabet for 
Efterslægten, 
Direktionen for 

Selskabet for Efterslægten har bl.a. til 
formål at ”undervise ungdommen i 
nyttige kundskaber” og til at ”udbrede 
oplysning blandt menigmand”, jf. 
Efterslægtens love vedtaget den 11. april 
1793 – og ændret og opdateret den 2. 
april 1913. BR skal ifølge Efterslægtens 
vedtægter udpege to medlemmer i eller 
uden for BR.  

Sofie Seidenfaden (A), 
Vakant (Ø) 

Nej Politisk interesse Ja  BR Ja 

20. Thomas P. 
Hejles 
Ungdomshus 
 

Thomas P. Hejles Ungdomshus er en 
selvejende institution, som ejer og 
administrerer den faste ejendom, hvorfra 
der drives fritidshjems- og 
klubvirksomhed. Fritidshjemmet og 
klubben er selvejende institutioner som 

Knud Holt Nielsen (Ø), 
Lone Reichstein 
Laursen 
(skoleinspektør),  
Ulla-Britt Sabroe 
(skolekonsulent) 

Nej Politiske mål om at sikre stærke 
ungefællesskaber og samspil med 
fritidstilbud gør det fortsat relevant 
at deltage i bestyrelsen 

ja BR + 
forvaltning 

Ja 
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Københavns Kommune har indgået 
driftsoverenskomst med. Fritidshjemmet 
og klubben drives i overensstemmelse 
med de af Thomas P. Hejle fastsatte 
retningslinjer, således at 
fritidsbeskæftigelsen både er af kulturel 
karakter og har et socialiserende sigte. 
Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer, 
hvoraf 3 medlemmer udpeges af BR (1 
medlem skal udpeges blandt BR’s 
medlemmer og 2 medlemmer skal være 
ansat i BUF). 
 

21. Uddannelsescen
ter UIU 
 

Uddannelsescenter UiU tilbyder særligt 
tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge 
med særligt behov (STU), 10.klasse og 
klubtilbud. Forstanderen for UIU 
varetager den administrative og 
pædagogiske ledelse af UiU og er 
ansvarlig for UiU´s virksomhed overfor 
bestyrelsen og BR. Bestyrelsen består af 
10 medlemmer, heraf 2 medlemmer 
valgt af BR (herudover vælges 2 
suppleanter for disse). 

Gorm Hansboel (A) 
Bente Møller (Ø) 
 
Suppleanter: 
Vakant (A) 
Helena Forsberg (Ø) 

Nej Fokus på specialområdet gør det 
fortsat relevant at deltage 

Ja  BR Ja 

22. Vesterbro 
Ungdomsgård 

Vesterbro Ungdomsgård er en 
selvejende institution, som driver fritids- 
og ungdomsklub. Ungdomsgårdens 
formål er at samle Vesterbros børn og 
unge til social, kulturel, oplysende og 
anden fritidsvirksomhed. Københavns 
Kommune skal efter vedtægten for 
Vesterbro Ungdomsgård udpege 1 
medlem til bestyrelsen for Vesterbro 
Ungdomsgård. Bestyrelsen består af i alt 
7 medlemmer. 
 

Hans Præstbo (A) 
 

Nej Politiske mål om at sikre stærke 
ungefællesskaber og samspil med 
fritidstilbud gør det fortsat relevant 
at deltage i bestyrelsen 

Ja BR + 
forvaltning 

Ja 

23. Ørestad 
Gymnasium 

Ørestad Gymnasium er en selvejende 
institution med hjemsted i Københavns 

Laura Rosenvinge (A), Nej Sammenhængen mellem folkeskolen 
og ungdomsuddannelserne gør det 

Ja/nej Kunne evt. 
være 

Ja 
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8 Se note 1 ovf. 

 Kommune. Institutionens formål er i 
overensstemmelse med godkendelse af 
udbud og lovgivningen at udbyde 
gymnasiale uddannelser. Institutionen 
ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer 
(heraf 2 uden stemmeret). Et medlem 
skal udpeges af kommunalbestyrelserne i 
regionen i forening. Det er i den 
forbindelse praksis, at 
beliggenhedskommunen udpeger en 
repræsentant til gymnasiets bestyrelse.8 
 

Skoleleder på Peder 
Lykkeskolen Lennart 
Michael Kjellerup 

interessant at indgå i bestyrelser for 
gymnasier, men samarbejdet kan 
dog også ske uden kommunal 
bestyrelsespost.  

grundskoleerf
aring fra 
lokalområdet 
og ikke BR 

24. Gabriel Jensen 
 

Fondens formål er at arrangere 
sommerferieaktiviteter og udflugter for 
københavnske skoleelever, som må 
tilbringe ferien eller dele deraf i 
København. Det fremgår af fondens 
vedtægter, at Københavns Kommune 
skal være repræsenteret i bestyrelsen ved 
skolernes øverste administrative chef 
eller en af denne udpeget person fra 
forvaltning eller forening. Fondens 
bestyrelse supplerer sig selv. 
 

Formand 
Tobias Børner Stax, 
(adm. direktør i 
Københavns Kommune) 
Næstformand 
Lars Sørensen, 
(formand for 
Københavns 
Lærerforening) 
Øvrige 
Jesper Christensen (A) 
Børne-og 
Ungdomsborgmester 
Peter Aksten, 
(skoleinspektør) 

 Nej Interessefællesskab om de 
københavnske skoleelever 

Ja  Forvaltning Ja 

25. 
 

Børnenes kontor Børnenes Kontor København har til 
formål at yde hjælp til udsatte skolebørn 
fra familier med begrænsede 
økonomiske midler i Københavns 
Kommune, Frederiksberg Kommune 
samt kommunerne i Storkøbenhavn. 
Hjælpen ydes i form af naturalieydelser 
til det enkelte barn eller barnets familie i 

Borgmester Jesper 
Christensen (Ø) 
 
Tobias Børner Stax 
(adm. direktør) 
 
 
 

Nej Interessefællesskab om de 
københavnske skoleelever 

Ja  BR/ 
Forvaltning 

Ja 
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tæt samarbejde med folkeskolerne i 
området. Den til enhver tid værende 
administrerende direktør i BUF har sæde 
i bestyrelsen. 

26. Energicenter 
Voldparken 

Den selvejende institution EnergiCenter 
Voldparken (ECVrummer en række 
idræts- og kulturtilbud i den nedlagte 
Voldparken Skoles faciliteter i 
Brønshøj. Børne- og 
Ungdomsforvaltningen (BUF) har en 
driftsaftale med ECV, hvor ca. 400 børn 
fra udflytterbørnehaver benytter 
faciliteterne. Fonden ECVs bestyrelse 
består af syv personer, der er udpeget i 
henhold til vedtægten. Foreningen 
til Udvikling af Energi Center 
Voldparken udpeger et medlem, 
Københavns Kommune udpeger et 
medlem, og Brønshøj-Husum 
lokaludvalg udpeger et medlem. De 
sidste to medlemmer udpeges af 
de tre medlemmer i forening. 

Martin Baunsgaard 
Schreiber (budgetchef i 
BUF) 
 
 

Nej Interesse i fritidsområdet svarende 
til fx Vesterbro Ungdomsgård og 
Thomas P Hejle 

Ja BR + 
forvaltning 

Ja 

27. Forberedende 
Grunduddannels
e (FGU) 

Den forberedende grunduddannelse 
(FGU) er for unge under 25 år, der ikke 
har gennemført eller er i gang med en 
ungdomsuddannelse, og som heller ikke 
er i beskæftigelse. FGU har plads til 
unges forskellige individuelle 
kompetencer og har til formål at give 
eleverne viden, kundskaber, 
færdigheder, afklaring og motivation til 
at gennemføre en ungdomsuddannelse 
eller alternativt at opnå ufaglært 
beskæftigelse. 
 
I henhold til lov om institutioner for 
forberedende grunduddannelse fastsættes 
bestyrelsens sammensætning i 

Jesper Christensen (A) 
 

Ja Fokus på ungdomsuddannelse og 
overgang fra folkeskolen gør det 
særligt relevant med deltagelse 

Ja  BR Ja + 
SOF, 
BIF 
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vedtægten, så kommunalbestyrelserne i 
institutionens dækningsområde udpeger 
et eller flere medlemmer af bestyrelsen 

28. Uddannelsesudv
alg for lærer-
uddannelsen og  
tilknyttede efter- 
og videre-
uddannelser 

Uddannelsesudvalgene rådgiver 
bestyrelse, rektor og Københavns 
Professionshøjskoles øvrige ledelse om 
uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, 
relevans samt om den regionale 
uddannelsesdækning. 
Uddannelsesudvalgene afgiver 
indstillinger om studieordninger til 
rektors og bestyrelsens godkendelse. 

Asger Hermansen 
(Chefkonsulent i Center 
for Policy, BUF) 

Nej Københavns Professionshøjskole er 
en væsentlig samarbejdspartner for 
København, idet de står for langt 
størstedelen af de lærere, vi ansætter 
i kommunen og idet institutionen 
også varetager en væsentlig del af 
kommunens efter-videreuddannelsen 
inden for lærerprofessionen. 

Ja Forvaltningen Ja 

29. Uddannelsesudv
alg for 
pædagog-
uddannelsen og  
tilknyttede efter- 
og videre-
uddannelser 

Uddannelsesudvalgene rådgiver 
bestyrelse, rektor og Københavns 
Professionshøjskoles øvrige ledelse om 
uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, 
relevans samt om den regionale 
uddannelsesdækning. 
Uddannelsesudvalgene afgiver 
indstillinger om studieordninger til 
rektors og bestyrelsens godkendelse. 

Gitte Abildlund Brorsen 
(Leder af dagtilbud og 
fritid) 
Fagligt Center 
BUF 

Nej Københavns Professionshøjskole er 
en væsentlig samarbejdspartner for 
København, idet de står for langt 
størstedelen af de pædagoger, vi 
ansætter i kommunen og idet 
institutionen også varetager en 
væsentlig del af kommunens efter-
videreuddannelsen inden for 
pædagogprofessionen. 

ja Forvaltningen ja 
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