Arbejdsprogram 2014
Vedtaget på Landsmødet d. 16. november 2013.
Skole og Forældre opsætter i 2014 følgende målsætninger, med inspiration fra foreningens formålsparagraf:

Formålsparagraf
Det er Skole og Forældres formål:
- at styrke samarbejdet mellem hjem, skole og samfund
- at styrke skolebestyrelsernes indflydelse på folkeskolens arbejde
- at styrke forældrenes indflydelse på og ansvar for skolens arbejde
- at styrke folkeskolens stilling i det samlede undervisningstilbud
- at styrke skole-, undervisnings- og opdragelsesformer, der fremmer
den enkelte elevs kundskaber, alsidige udvikling, selvstændighed og
samarbejdsevne

Målsætning 1

Målsætning 2

Styrke skolebestyrelserne i at sætte
rammer, angive retning, udforme prin:
cipper og føre
tilsyn med skolens
virksomhed

Styrke forældrenes
forståelse for og
indflydelse på deres
børns læring

For at prioritere indsatserne i året er der valgt nedenstående strategiske fokuspunkter, som skal søges
implementeret via hhv. Skole og Forældres politiske niveau og sekretariatsniveau. Det politiske arbejde foregår på henholdsvis det lokale, regionale og nationale plan.

Strategisk fokus
Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for lærerne
Kompetenceløft af skolebestyrelser






Inklusion i folkeskolen



Skolebestyrelsesvalg 2014



Styrke forældrenes indflydelse på
deres børns skolegang






Indsats for skolebestyrelserne ift. deres
rolle i implementeringen af reformen og
nye arbejdstidsregler for lærerne
Planlægning og udvikling af projektet
”Kompetenceløft til skolebestyrelserne i
folkeskolen 2014-17”
- Udvikling af hjemmesiden, herunder
udvikling af online-læringsplatform
- Udvikling af medlemsrådgivning
- Håndbog og publikationer til skolebestyrelsesmedlemmer
- Viden- og erfaringsseminarer
Kursusvirksomhed overfor skolebestyrelser i hele landet
Tydeliggøre, at skolebestyrelsen er en del
af skolens samlede ledelse.
Udfoldelse og afslutning af projektet ”Forældre Fremmer Fællesskabet”
Udfoldelse af projekt ”Skolebestyrelsesvalg 2014”
- Kampagne for høj valgdeltagelse og
mange kandidater
- Kompetenceløft af nye skolebestyrelser
- Udbyggelse af best practices eksempler på hjemmesiden, principper, skabeloner, huskelister, m.m.
- Opdatering af medlemssystem ift. nye
skolebestyrelser
Arbejde for at magasinet Skolebørn kommer ud til flere forældre på medlemsskolerne
Arbejde for at skolebestyrelserne får udarbejdet principper for skole-hjemsamarbejdet, så de lever op til folkeskolereformen, herunder retningslinjer for forældrenes ansvar og for hvad forældrene
kan forvente af skolen
Forældrerådgivningen skal udfolde sin
vedtagne strategi, herunder øge sin rådgivningsvirksomhed, rekruttere flere frivillige rådgivere, blive mere synlige og bidrage til oplysningen om, hvordan forældre
bliver en støtte for deres barn skolegang.
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