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Netværk For Specialundervisning under Skole og Forældre
Kommissorium
Formål:
Netværk For Specialundervisning (NFS) har til formål at tilvejebringe og dele viden om
specialundervisningsområdet med relevante medlemmer af Skole og Forældre samt kvalificere
hovedbestyrelsens og formandskabets indsigt og politiske drøftelser på
specialundervisningsområdet.
Medlemmer i netværkets styregruppe:
NFS’s styregruppe udgøres af op til 6 medlemmer. På første ordinære hovedbestyrelsesmøde
efter landsmødet vælges af og blandt hovedbestyrelsen et medlem. Derudover vælges der op til to
medlemmer af og blandt deltagerne på NFS´s årlige møde. Alle medlemmer vælges for en toårig
periode.
2021 er et indkøringsår så det rullende valg er på plads fra 2022. I 2021 vælges to fra
hovedbestyrelsen, den med flest stemmer for en toårig periode og den med næst flest stemmer for
en etårig periode. Tilsvarende på det årlige møde, vælges der i 2021 op til fire medlemmer. De to
med flest stemmer for en toårig periode og de med tredje- og fjerde flest stemmer for en etårig
periode. Dette afsnit om indkøringsåret 2021 slettes fra kommissoriet fra 2022.
Styregruppen konstituerer sig selv med formand på førstkommende styregruppemøde efter NFS´s
årlige møde. Formanden skal vælges blandt de af hovedbestyrelsens udpegede medlemmer.
Styregruppens beslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er
formandens stemme udslagsgivende.
NFS´s opgave:
 At tilvejebringe viden til kvalificering af hovedbestyrelsens og formandsskabets drøftelse af
evt. skolepolitiske indsatsområder på specialundervisningsområdet.
 At sikre og drive et elektronisk debat- og erfaringsforum, kaldet Netværket For
Specialundervisning, hvor netværkets medlemmer kan informere, debattere og udveksle
erfaringer omkring specialundervisning. NFS kan beslutte at åbne dette forum for øvrige
interesserede.
Mødeaktivitet:
 Styregruppen aftaler selv deres møderække
 Styregruppen afholder et årligt møde, fysisk eller virtuelt, for Netværkets medlemmer, hvor
valg til NFS’s styregruppe finder sted.
 Mødet skal blandt andet antage karakter af erfaringsdeling.
NFS´s medlemmer:
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på de af Skole og Forældres medlemsskoler, der er
specialskoler (de segregerede specialundervisningstilbud) eller folkeskoler med speciallinjer eller
specialklasser.
NFS refererer til:

Skole og Forældre
Valdemarsgade 8, 2. Sal
1665 København V
Tlf. 3326 1721
post@skole-foraeldre.dk
www.skole-foraeldre.dk

NFS er nedsat af Hovedbestyrelsen og refererer til samme.
Økonomi:
Styregruppen: Skole og Forældre dækker udgifter til relevant mødeforplejning,
transportomkostninger efter lav kilometertakst eller offentlig transport. Møder kan afholdes virtuelt
efter behov. Der ydes ikke tilskud til mødelokaler, men der gives mulighed for at anvende
sekretariatet.
Årligt møde: Skole og Forældre dækker mødeforplejning til NFS´s årlige møde under forudsætning
af, at mødet afholdes på en medlemsskole uden beregning. Deltagerne på mødet betaler egne
rejseomkostninger.
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