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FORORD

Skole og Forældres arbejde har været præget af de to store begivenheder i folkeskolen, reformen og konflikten.
Reformen kommer til at betyde den største omvæltning i folkeskolen i mange
år, og forældrene er sat på dagsordenen, ikke blot som leverandører af børn til
skolen men også som aktive medspillere omkring skolen, klassen og det enkelte
barn. Det er glædeligt, at forældrene anerkendes, som den ressource, vi kan
være. Opgaven er nu at udnytte de muligheder skolebestyrelserne og forældrene
får i folkeskolen, så samarbejdet mellem skole og hjem bliver styrket.
Overenskomstsforløbet mellem lærerne og Kommunernes Landsforening
gjorde vores børn til gidsler i en konflikt, som hverken børn eller forældre havde
del i. Det var rigtig svært at stå på sidelinjen og se konflikten udvikle sig og opleve, hvordan gode venner og samarbejdspartnere udspillede et voldsomt drama,
som kun de to kunne løse.
Det kommende år kommer også til at stå i reformens tegn, når kommuner og
skoler skal til at rulle reformen ud på landets skoler. Det vigtigste fokus, i det
arbejde, bliver at holde fast i målene med reformen, så forandringerne ikke kommer for forandringernes skyld, men kommer for at gøre skolen bedre, så flere
børn lærer mere.
Denne årsberetning for 2013 er et supplement til formandens mundtlige beretning på landsmødet 2013 i Skole og Forældre. Den er henvendt til landsmødets
deltagere og andre, der vil have et indblik i, hvad landsorganisationen for
forældre i folkeskolen har lavet i det forløbne år.

Mette With Hagensen
formand for Skole og Forældre

FOTO: JAN KLEMBACH
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SKOLEPOLITIK
FOLKESKOLEREFORM
Den altoverskyggende opgave for Skole
og Forældre i 2013 har været at forsøge
at få indflydelse på den folkeskolereform,
som folketinget vedtog med et bredt
flertal før sommerferien.
De politiske mål for forliget om folkeskolereformen er, at
• udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan
• mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater
• styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen blandt andet gennem respekt
for professionel viden og praksis
Målene blev af folketingets partier bl.a.
omsat til flere timer i dansk og matematik, understøttende aktivitetsbaseret
undervisning, mere bevægelse og tid til
lektiecafeer og faglig fordybelse.
På baggrund af blandt andet undersøgelser af medlemmernes holdninger og diskussioner i Skole og Forældres hovedbestyrelse og forretningsudvalg har Skole og Forældre gennem
hele processen overordnet støttet folkeskolereformens mål og midler. Skole
og Forældre anbefalede dog forligspartierne at reducere antallet af timer, da
regeringens udspil ville betyde en skoleuge op til 37 timer for udskolingsleverne. Den endelige aftale mellem forligspartierne nedsatte da også antallet
af timer, så den ugentlige undervisningstid blev på 30-35 timer.
Et af Skole og Forældres fokuspunkter i forhandlingerne om folkeskolere-
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formen var at få sat et kompetenceløft
af skolebestyrelsesmedlemmerne på
dagsordenen. I regeringens udspil var
der sat penge af til kompetenceløft af
lærere og skoleledere, men ikke skolebestyrelsesmedlemmer.
På baggrund af bl.a. et fokuseret og
længerevarende arbejde lykkedes det
Skole og Forældre at overbevise forligspartierne om, at det var både nødvendigt og hensigtsmæssigt at bruge
penge på at uddanne skolebestyrelsesmedlemmerne (læs mere under Projekter side 12).
I september afgav Skole og Forældre
høringssvar til forslag til lovændringer i folkeskoleloven. Skole og Forældre
har bl.a. haft til mål at sikre skolebestyrelsens kompetencer og forældrenes
indflydelse i skolebestyrelsen. Lovforslaget rummede både svækkelse, men
også styrkelse af skolebestyrelserne.
Lovforslaget blev fremlagt i Folketinget
i oktober.

KOMMUNERNES LANDSFORENINGS
LOCKOUT AF LÆRERNE
I april 2013 var hovedparten af de dan-
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ske folkeskoleelever ikke i skole fordi
Kommunernes Landsforening lockoutede lærerne på grund af, at forhandlingerne om en overenskomst for lærerne
var brudt sammen. Lockouten betød en
meget stor mængde aflyst undervisning
og for en del forældre en væsentlig belastning, da mange måtte blive hjemme
fra arbejde for at passe børn.
Efter lockouten havde varet nogle uger
inviterede Skole og Forældre de
stridende parter til et uformelt kaffemøde for at undersøge, om der skulle
være en mulighed for, at de konfliktende parter kunne finde en løsning.
Det var imidlertid ikke tilfældet.
Derfor opfordrede Skole og Forældre
regeringen til at gribe ind og afslutte
konflikten af hensyn til børnenes undervisning og forældrenes mulighed for
at passe deres arbejde. Konflikten blev
afsluttet med et regeringsindgreb. Skole og Forældre roste partierne bag
indgrebet for at stoppe konflikten. Efterfølgende brugte Skole og Forældre
en del ressourcer på at forsøge at holde
kommunerne fast på, at den tabte undervisning skulle indhentes.

LANDSORGANISATIONENS
INDRE LINJER
HOVEDBESTYRELSEN
Folkeskolereformen har været det store
tema for hovedbestyrelsens drøftelser
på dets tre møder i 2013, som alle blev
holdt som to-dages møder på Severin
Kursuscenter i Middelfart. På februar
mødet blev Skole og Forældres holdning
til regeringens reformudspil ”Gør en god
skole bedre” drøftet. På maj mødet havde vi besøg af undervisningsminister
Christine Antorini, som opfordrede skolebestyrelserne til at gribe bolden ifm.
reformens nye muligheder. Endelig drøftede hovedbestyrelsen, på dets septembermøde, Undervisningsministeriets
lovudkast med henblik på et høringssvar.
Drøftelserne har bidraget til Skole og
Forældres udmeldinger overfor ministeriet, de politiske partier og i pressen.
Skole og Forældre har forholdt sig overvejende positivt overfor reformens mål

og initiativer, men har været kritiske
overfor tendenserne til at lade beføjelser
overgå fra skolebestyrelserne til kommunalbestyrelsen.
Emner på de indre linjer har omfattet
godkendelse af hhv. en ny vision og
strategi for Forældrerådgivningen,
Skole og Forældres kommunikationspolitik, mål og principper for medlemsmagasinet Skolebørn og endelig handlingsplanen for sekretariatet. Der er
også blevet arbejdet med Skole og Forældres årshjul og vedtægter, samt med
en beskrivelse af rollefordelingen i organisationen.

FORRETNINGSUDVALGET
Forretningsudvalget på 7 medlemmer
kommer til at mødes i alt 7 gange i årets
løb. Alle møder afholdes på sekretariatet i København som halvdagsmøder,

dog undtagen et to-dages møde i januar, som gav plads til mere langsigtede betragtninger. Forretningsudvalget
har arbejdet både med oplæg til folkeskolereformen, samt med beslutningsoplæg til hovedbestyrelsen omkring
rollefordeling, årshjul og vedtægter.

KURSUSUDVALGET OG
INSTRUKTØRNETVÆRKET
Kursusudvalget på 6 medlemmer kommer til at mødes i alt 5 gange i årets løb.
Udvalgets arbejder med generelle kursusaktiviteter for skoler og kommuner
og kurser ifm. projekter, kampagner og
på landsmødet. Det står for rekruttering
og uddannelse af instruktører.
Først på året gennemførte Kursusudvalget en instruktøruddannelse, hvor
12 nye instruktører blev optaget i netværket. Der er blevet gennemført to
instruktørsamlinger i regi af inklusionsprojektet med præsentation og dialog om de kursusmaterialer, der skal
bruges til inklusionsmøderne. Der er
p.t. 31 aktive i Skole og Forældres instruktørnetværk.

LOKALAFDELINGER
I et stort antal kommuner mødes repræsentanter for skolebestyrelserne i
mere eller mindre formelle netværk, der
også kan rumme repræsentanter for
ikke-medlemsskoler.
Skole og Forældre har lokalafdelinger
på Bornholm, Lolland og i København.
De tre lokalafdelinger spiller en selvstændig rolle i den lokale skolepolitik
og deltager også i den lokale mediedebat.
FOTO: LIS AGERBÆK JØRGENSEN
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LANDSORGANISATIONENS
AKTIVITETER
STATUS FOR
ARBEJDSPROGRAMMET 2013
Skole og Forældres politikere og sekretariat har i årets løb haft særligt fokus
på de 5 punkter Landsmødet i november
2012 vedtog i dets arbejdsprogram
for 2013. Her følger en kort status på
dette arbejde.
Inklusion i folkeskolen
• Projektet ”Forældre Fremmer Fællesskabet” (læs mere under Projekter
side 11) er blevet bemandet, planlagt
og implementeret med udvikling af
hjemmeside og kurser til skolebestyrelserne til afholdelse i efteråret 2013.
• Skole og Forældres medlemsblad har
haft temanummer om inklusion.
• Viden- og Erfaringsseminarerne havde inklusion som tema.
• Formandskab og sekretariat har gjort
forældres betydning for inklusion
tydelig ift. politikere, minister og andre inklusionsagenter, fx på partnerskabsmøderne for alle skolens vigtigste interessenter og i Undervisningsministeriets følgegruppe for inklusion.
• Formandsudtalelser om forældrenes
betydning i landsdækkende medier.
Kompetencer
• En massiv lobby- og presseindsats
ifm. folkeskolereformen har tydeligvis sat skolebestyrelserne på landkortet, ikke mindst blandt politikerne. Indsatsen sikrede desuden Skole
og Forældre 12 mio. kr. til styrkelse
af skolebestyrelsernes kompetencer
i årene 2014-17.

Arbejdsmiljølov
• Mettes With Hagensen har udtalt sig
til Berlingske: ”Det bekymrer os som
forældre, fordi vi ved, hvor meget det
betyder for vores børn at blive undervist i nogle rammer, som også er indbydende. Og derfor så vi helst at børnene blev omfattet af arbejdsmiljøloven, ligesom personalet er det.”
• I oktobernummeret af Skolebørn blev
der sat fokus på Dansk Center for
Undervisningsmiljøs nye analyse, der
bl.a. viser en klar sammenhæng mellem elevernes oplevelse af indeklima
og deres faglige udbytte.

• Magasinet Skolebørn lægger nu øget
vægt på de almindelige forældre og
deres betydning for deres børns skolegang gennem fx artikler, gode råd
og portrætter.
• Der forventes afholdt ca. 70 kurser
for skolebestyrelser og forældre i 2013.
• Antallet af instruktører i Skole og
Forældres instruktørnetværk er steget fra 19 til 31.
• Hovedbestyrelsen har nedsat et udvalg
der skal afklare skolebestyrelsernes
kompetencer.

Rådgivning og videndeling
• Skole og Forældres medlemsrådgivning er samlet på færre og kyndige
medarbejdere og der er igangsat indsamling af dokumentation og udvidet
sparring mellem rådgiverne (læs
FOR ÆLDREGUIDE
lektier
mere under Rådgivning af medlemvirker
ikke
mer side 8).
• Forældrerådgivningen har fået vedtaget ny vision og strategi (læs mere
under Forældrerådgivningen
side
TJEN 10.000
KR.10).
TIL KLASSEKASSEN Hol
• Trafik på Skole og Forældres Facebookd hovedet koldt
er fordoblet i 2013 ift. 2012.
• Skole og Forældre har gennemført 4
regionale Viden- og Erfaringsseminarer med i alt 140 deltagere (læs
mere under Regionale Viden- og Erfaringsseminarer side 7).
SkolebeSTyrelSenS

Skolebørn

HånDbog

Skolebestyrelsens
håndbog

ernes
er udarbejdet af skolebestyrels
Dette er håndbogen, som
af et stort antal
og Forældre, på baggrund
egen organisation, Skole
s egne erfaringer.
skolebestyrelsesmedlemmer
I som for
sætter fokus på, hvordan
ind
Skolebestyrelsens håndbog
esmedlemmer kan få afgørende
ældrevalgte skolebestyrels
udvikling.
og
hverdag
skoles
flydelse på jeres
opslagsværk, og
et arbejdsredskab og et
Håndbogen er tænkt som
dig information
overskuelig måde at give
har til formål på en let og
på i skolebe
de spørgsmål, du vil støde
ens
om, og svar på nogle af
ligesom den beskriver skolebestyrels
styrelsessammenhæng,
en skal løse.
skolebestyrels
opgaver
de
samt
forskellige roller
en, dags
på, hvordan forretningsord
Der gives konkrete anvisninger udarbejdes, hvordan et princip bli
kan
ens
ordener samt mødereferater
årsplan og hvordan skolebestyrels
ver til, eksempel på skolens
værdiregelsæt,
fx tilsyn, ordensregler og
lovbestemte opgaver som
økonomi, kan håndteres.
og
budget
ansættelser,

nR. 3 · junI 2013
LAnDsORGAnIsATIOnEn
skOLE OG FORæLDRE

– hvordan får I som forældrevalgte
r
skolebestyrelsesmedleme
afgørende indflydelse på jeres
skoles hverdag og udvikling?

Stort
tema

Faglig læsning og

skrivning for børn

en anden måde at

NR. 4 · OKTOBER

Minimumssalg 20

Priserne er inkl. moms

klassekassen?
ordenlig boost til
Kunne I bruge et
landslotterier
penge ved at sælge
Nu kan I tjene mange
Idræts-Forbund
og Dansk Handicap
for bl.a. Røde Kors

MAISE
NJOR

Gode råd fra
Lola Jensen

stk.

Medlemspris:
195,- kr. for 20 stk.

Blågård Skole:
Elever elsker
familieopgaver

og ekskl. forsendelse

Skole og Forældre
Telefon 3326 1721
www.skole-foraeldre.dk
/butik

foreninge n.dk
n.dk | Web: www.støt

Meget sikre
”skole-løsninger”
hvor kun
tappehanerne er
tilgængelige for
brugerne

Interesseret i flere
oplysninger:
Få tilsendt referenceli
ste og
udtalelser fra andre
skoler
Få eventuelt et besøg
på skolen

Fyrrebakken 8 ·
5462 Morud
Tlf. 65 96 42 83
· Fax 65 96 42 53
· Mobil 30 69 67
www.vpconsult.dk
33
· vp@vpconsult.dk

Kommunalvalg
• Udsendt nyhedsbrev til medlemmer
om kommunalvalg 2013. Et idékatalog til, hvordan skolebestyrelsesmedlemmer kan påvirke politikerne og
skabe debat om folkeskolen.
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Blev journalist
på grund af
sin dansklærer,
Interview
der indimellem
blæste på reglerne

Sigurd
Barret
Far til fem
i folkeskolen

Få friskt nedkølet
drikkevand
– Fra 2 haner samt
idig!

Der er ingen risiko
eller investering...

Bestil allerede nu på
www.støtforeningen.dk

2013

LANDSORGANISATION
Tips til
SKOLE OG FORÆLDR EN
E
sommerferien:
Verden er
fuld af læring
Interview

er.
Forskere:
I denne folder giver
vi dig
om fagtekster derhjemmenogle gode idéer
til, hvordan I kan
Nytænk
snakke
, og hvordan du kan
læse og skrive skolens
støtte dit barn i at
lektierne
fagtekster.

Ikke-medlemspris:
390,- kr. for 20 stk.

| Mail: info@stoe tforeninge
Telefon: 29 71 62 97

– Hvad
skal vi så?

læse

og skrive på. De ser
Skole og Forældre derledes ud end tekster, der
anfortæller en historie.
Blandt andet fordi
Telefon 3326 1721 de er fyldt med fagudtryk,
faktabokse, grafer
og illustration
www.skoleforaeldre.dk/butik

ekskl. forsendelse
Priserne er inkl. moms og

Mere information på:

Skolebør n

på mellemtrinnet

Vi møder fagtekster
alle steder i vores
hverdag, og det kan
forælder hjælpe dit
du som
barn til at få øje på.

Fagtekster kræver

medlemspris: 169,- kr.
338, - kr.
Pris for ikke medlemmer:

Skolebestyrelser:
Vi risikerer
at miste
indflydelse

BILLEDREPORTAGE FRA

kOm
BOLIVIA · BOnDO OG ZIEGLER

TIL kAFFE

● Meget høj kapacitet
– kan klare et stort
tid
pres på kort

● Direkte fra hanen
– 100% gennemstr
ømskøler
● Ingen risiko for
bakterieudvikling
– ingen skjult
vandtank i anlægget
● Minimal vedligehold
else – ingen rensninger
af filtre
eller skift
● Meget billig i
drift – ingen udgifter
til serviceaftale
– lavt strømforbr
ug
● Mindre kø ved
tappestederne (2
eller 4 tappehane
samme anlæg!)
r fra
● VA-godkendte
– opfylder danske
lovkrav

SKOLEBØRN: NYT MAGASIN
– NU TIL ALLE FORÆLDRE
Magasinet Skolebørn gennemgik i løbet
af foråret en forvandling. Fra 1. marts
blev der ansat ny skrivende redaktør på
magasinet og arbejdet med at skabe et
nyt koncept for indhold og layout kom
for alvor i gang. Den første relancerede

Stort
tema

Folkeskolereformen

Sådan bliver
dit barns
skoledag
Seks ud af
ti skoler er i
gang!
Nyhed:
Forældre vil
inddrages
mere!

temahæFte

Fravær
i skolen

– sammen Finder vi

løsninger

skolebestyrelsens

muligheder

ens
Skolebestyrels
håndbog
algte
I som forældrev
– hvordan får
r
lsesmedleme
skolebestyre
ydelse på jeres
afgørende indfl udvikling?
og
skoles hverdag

udgave kom på gaden i midten af juni
og udkommer nu fire gange om året i
stedet for ni. Til gengæld er antallet af
sider næsten fordoblet, så der i hvert
nummer er plads til et tema, der sætter
fokus på ny viden og erfaringer fra skoleverdenen med nyheder, reportager,
interviews, guides og meget mere. Relanceringen er bl.a. sket på baggrund
af en undersøgelse af ønsker til magasinet foretaget blandt Skole og Forældres
medlemmer.
Som noget nyt henvender Skolebørn
sig nu også til den brede forældregruppe på medlemsskolerne med det formål
at inspirere forældrene til at engagere
sig i deres barns skolegang og give dem
gode råd til, hvordan de kan gøre det.
Alle 1030 skoler, der er medlem af Skole og Forældre, får gratis tilbudt at
lægge et link til Skolebørn Online på
skolens intranet, hvilket giver en potentiel målgruppe på mere end 500.000
forældre. Onlinemagasinet udnytter de
elektroniske muligheder som fx lyd,
video, billedserier, pop ups, grafikker
og lignende.
Skolebørn udkommer som tidligere i
trykt version til alle skolebestyrelsesmedlemmer.

KURSUSVIRKSOMHED
P.t. har der været gennemført 24 kurser
og 46 er bestilt til afholdelse i løbet af
efteråret.
Kursusudvalget vil fremover se på,
hvordan Skole og Forældre kan markedsføre kurser overfor kommuner og
skoler efter valget til skolebestyrelserne
i 2014.

REGIONALE VIDEN- OG
ERFARINGSSEMINARER
Temaet for årets seminarer var inklusion med oplæg og dialog samt muligheden for at høre skolens partnere (skoleledere, lærerne, kommunens embedsmænd og politikere) om, hvordan de vil
arbejde med emnet inklusion og samarbejde med skolebestyrelsen.
Det første seminar i region Nordjylland
blev gennemført i januar og i april blev
der gennemført seminarer i regionerne
Midtjylland, Syddanmark og Sjælland.
Desværre var tilslutningen i Region Hovedstaden ikke stor nok til at gennemføre seminaret. I alt har 140 skolebestyrelsesmedlemmer deltaget i seminarerne, som for første gang har været
gennemført regionalt. Et resultat som
kursusudvalget er tilfredse med.

UDGIVELSER
Skolebestyrelsens håndbog blev udgivet
i efteråret 2010 og salget af håndbogen
har i løbet af 2013 rundet 4.500 eksemplarer. En ny revideret udgave af håndbogen er planlagt til at være klar til de
nye skolebestyrelsesmedlemmer til
august 2014.
Ny Forældreguide om faglig læsning
og skrivning til mellemtrinet. Folderen
sætter fokus på, at forældre kan bidrage
til, at deres barn bliver bedre til at genkende og forstå faglige tekster i skolen.
Folderen er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og Skole og
Forældre og udarbejdet af Nationalt Videncenter for Læsning. Folderen udkom
i januar. Læs mere om de trykte udgivelser
på www.skole-foraeldre.dk/butik
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Fravær i skolen – sammen finder vi
løsninger. Skolebestyrelsens muligheder. Nyt temahæfte til fri download.
Hæftet blev udarbejdet i forbindelse
med Undervisningsministeriets kampagne mod fravær ”Det er bedst, når
alle er her”.
Trivsel på spil. Skole og Forældre,
Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Skolelederforeningen har i
et tæt samarbejde udviklet dialogværktøjet Trivsel på spil. Formålet med spillet er at få skabt et godt udgangspunkt
for at agere konstruktivt og positivt over
for hinanden i hverdagen. Spillet var
klar til brug på Skolernes Trivselsdag i
marts 2013.
Alle Skole og Forældres webudgivelser kan frit downloades på www.
skole-foraeldre.dk/pjecer.

PRESSEARBEJDE
Der har været en betydelig medieomtale af Skole og Forældres formand i 1.
halvår 2013. En meget stor del af omtalen har været i forbindelse med KL’s
lockout af lærerne, men der har også
Tabel 1: Onlineomtaler af formand, halvårligt
Antal online medieomtaler af formand
2012
2013

1. halvår

253

2. halvår

255

1. halvår

636

været en stor omtale af Skole og Forældres holdninger til folkeskolereformen.
Omtalen steg i 1. halvår 2013 til mere
end det dobbelte af tidligere. Se tabel 1
side 7. Der er ingen tvivl om, at kendskabet til Skole og Forældre, på baggrund af mediedækningen i forbindelse med lockout og folkeskolereform, er
øget blandt forældre til skolebørn.
Målet for pressearbejdet er at få organisationens budskaber formidlet til den
brede offentlighed og især de målgrupper, som Skole og Forældre er interesseret i, bl.a. forældre til skolebørn, skolebestyrelsesmedlemmer og beslutningstagere. I nedenstående tabel 2 kan
man se eksempler på, hvilke budskaber
Skole og Forældre fik formidlet.

HJEMMESIDER
Skole og Forældre har en række hjemmesider. Dels hovedsiden for landsorganisationen www.skole-foraeldre.dk
(SOF), samt for Forældrerådgivningen
www.foraeldreraadgivningen.dk
(FR).
Dertil kommer en række projekt- el-

Figur 1: Unikke brugere på Skole og Forældres hovedsider pr. halvår, 2011-2013

ler kampagnesider, samt hjemmesider
for organisationens webbutik, lokalforening København, Nordisk Komité og
ikke mindst hjemmesiden, hvor den
elektroniske udgave af organisationens
magasin Skolebørn findes.
Som man kan se af ovenstående figur
1, steg trafikmængden betydeligt i 1.
halvår 2013 på www.skole-foraeldre.
dk Det skyldes især en stor forældreinteresse for landsorganisationens virke
i forbindelse med Kommunernes Landsforening lockout af lærerne i april 2013.

Tabel 2: Overskrifter på udvalgte artikler i 2. kvartal 2013
- med citat af Skole og Forældres formand
Antal online
medieomtaler

Typisk overskrift

33

Kaffemøde i lærerkonflikt blev ikke til forhandlinger

32

Forældre til regeringen: Kom med et indgreb

25

Sparet løn til lærerne skal bruges på elever

24

Forældre roser ny skoleaftale

22

Forældre tilfredse med indgreb i lærerkonflikten

16

Skolebestyrelsesmedlemmer skal uddannes for millioner
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RÅDGIVNING AF MEDLEMMER
Rådgivning af skolebestyrelsesmedlemmer foregår både pr. telefon og pr. mail
og betjenes af 3 medarbejdere på sekretariatet i et fast vagtskema i kontorets
åbningstid. Både nye og erfarne skolebestyrelsesmedlemmer ringer for at
sparre med sekretariatets medarbejdere om både enkle problemer og komplicerede sager. Alle henvendelser registreres og der har været 200 rådgivninger i løbet af årets første 9 måneder.
Topscorer-spørgsmålene er:
•
•
•
•
•

Samarbejdsproblemer med skoleleder
Skolebestyrelsens tilsynsopgaver
Udarbejdelse af principper
Styrelsesvedtægt og forretningsorden
Ansættelser

På Skole og Forældres hjemmeside kan
man også finde svar på mange spørgsmål
i online opslagsbog.

SEKRETARIATET
3
4
8

2

10
6

9

5

7

1
11

Der er pr. september 2013 i alt ansat 11 medarbejdere på sekretariatet,
svarende til 9,5 årsværk:
• Morten Kruse (1), sekretariatschef
• Ingelise Andersen (2), projektleder, kursusansvarlig, medlemsrådgiver samt koordinator for Nordisk Komité
• Stig Poulsen (3), kommunikations- og presseansvarlig, webredaktør,
medlemsrådgiver samt sekretariat for Skole og Forældre København
• Jens Tovgaard (4), regnskabsfører og medlemsrådgiver
• Jette Larsen (5), projektsekretær, administration og medlemsservice
• Lizzi Ege Johansen (6), landsmøde, redaktionssekretær og udgivelser
• Tina Sprogøe (7), administration og medlemsservice
• Mats Jørgensen (8), studentermedhjælper
• Signe Ejersbo (9), projektleder for inklusionsprojektet ”Forældre
Fremmer Fællesskabet” (ansat nov. 12)
• Charlotte Broe (10). koordinator og forældrerådgiver for Forældrerådgivningen (ansat nov. 12)
• Maj Carboni (11), redaktør for medlemsmagasinet Skolebørn (ansat
marts 13)

Medlemsydelser: Web, nyhedsbreve, presse,
lobby, medlemsrådgivning, kurser, udgivelser,
foreningssupport, medlemsmagasin, m.m.
Administration: Medlemsservice, post, forsendelse, økonomi, personalemøder og –udvikling, m.m.
Projekter: Forældrerådgivningen, inklusionsprojektet Forældre Fremmer Fællesskabet,
m.m.
Andet: Internationalt arbejde, udviklingsarbejde, sekretariat for Skole og Forældre København, m.m.
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FORÆLDRERÅDGIVNINGEN
at hovedbestyrelsen i år har vedtaget
en ny mission og vision for Forældrerådgivningen, som Undervisningsministeriet har godkendt.
Forældrerådgivningen er et af Skole og
Forældres tilbud til forældre med børn
i grundskolen. Forældre har mulighed
for at kontakte Forældrerådgivningen
telefonisk på alle skoledage mellem kl.
10 – 14 på 70 25 24 68 eller sende en
mail på foraeldreraadgivningen@
skole-foraeldre.dk. Du kan også
læse om Forældrerådgivningen på
www.foraeldreraadgivningen.dk.
Forældrerådgivningen har eksisteret
siden 2006, som et projekt i Skole og
Forældre, men er i 2013 blevet et permanent tilbud. Dette har bl.a. betydet

Forældrerådgivningens mission:
Forældrerådgivningen fremmer skolebørns trivsel og læring gennem rådgivning af forældre og andre, der oplever problemer i forbindelse med et
barns skolegang.
Forældrerådgivningen har på nuværende tidspunkt 15 aktive rådgivere,

ILLUSTRATION: PERNILLE MÜHLBACH
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ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder.
Rådgiverne har i 2013 været på kursus
to gange og bliver opdateret med månedlige nyhedsbreve.
Pr. 1. oktober 2013 har Forældrerådgivningen haft 496 henvendelser, hvor
fordelingen af emner var følgende:
•
•
•
•

23 % Inklusion/specialundervisning
16 % Trivsel
11 % Skoleskift
9 % Skolestart

PROJEKTER
AFSLUTTEDE PROJEKTER:
KAMPAGNEN MOD FRAVÆR
”DET ER BEDST, NÅR ALLE ER HER”
I foråret blev det aftalt med Undervisningsministeriet, at
Skole og Forældre
udarbejdede et materiale om fravær i skolen til skolebestyrelserne. Temahæftet Fravær i skolen
– sammen finder vi løsninger. Skolebestyrelsens muligheder: www.skoleforaeldre.dk/pjecer er nu på web
og er endvidere distribueret via nyhedsbrev til alle skolebestyrelser samt omtalt
i Skolebørn.
Kampagnen er afsluttet og temahæftet klar til brug til skolebestyrelserne,
når de ønsker at sætte temaet på dagsordenen.

FORÆLDRE SOM RESURSE
Projektet, som startede i 2011 og slutter
i 2013, gennemføres i et samarbejde
mellem UCC, Læreruddannelsen i
Odense (UCL) og Skole og Forældre.
Projektets mål er at udvikle en didaktik
for skole-hjem-samarbejde, hvor en
aktiv inddragelse af alle forældre bidrager til elevernes faglige læring. Der lægges i projektet særlig vægt på gruppen
af tosprogede forældre, men redskaberne, som er udviklet i projektet, kan
bruges over for alle forældre.
Projektet nærmer sig nu sin afslutning, og de vigtigste resultater er udviklingen af redskaber, som gør det nemt
for lærerne systematisk at tænke forældrene ind i deres undervisningsforløb,

samt en systematisk udvikling af skolens
principper som retningsgiver for en
ensartet udvikling af skole-hjem-samarbejdet på hele skolen. Projektet har
netop fået penge fra tipsmidlerne til
produktion af fire små film og undervisningsmateriale om projektets resultater.

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
FORÆLDRE FREMMER
FÆLLESSKABET
Forældre Fremmer
Fællesskabet er et projekt drevet af Skole
og Forældre og Det
Centrale Handicap
råd med 3,5 mi0. kr.
i støtte fra Undervisningsministeriet.
Projektet skal give skolebestyrelser og
andre forældre en aktiv og konstruktiv
rolle i udviklingen af den inkluderende
folkeskole.
Kampagnen holder i efteråret 2013
kurser for skolebestyrelser i alle landets
kommuner og Skole og Forældres instruktører står for undervisningen. For
at sikre en lokal forankring og en tilpasning af kurset til den enkelte kommunes konkrete inklusionsarbejde er
der etableret kontakt til en skolebestyrelsesformand og en forvaltningsrepræsentant i hver kommune.
Hvert kursusforløb består af 3 elementer:
• Et forberedelsesmøde mellem instruktøren og den lokale kontaktperson/udvalg
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• Et kursus for alle skolebestyrelser i
kommunen
• Et opfølgningsmøde for kommunens
skolebestyrelsesformænd
Kurset skal give deltagerne:
• Øget viden om den igangværende
inklusionsproces
• Øget viden om handlemuligheder,
rettigheder og pligter
• Hjælp til at planlægge det strategiske
inklusionsarbejde
• Hjælp til at inddrage forældrene i en
inkluderende folkeskole
Kampagnen har udviklet en hjemmeside www.inklusionsklar.dk som
henvender sig til både skolebestyrelsesrepræsentanter og andre forældre.

GREVE KOMMUNES PROJEKT:
SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE
M/NYDANSKE FORÆLDRE
Projektet er et samarbejde mellem Greve
Kommune og Skole og Forældre. Projektets sigte er at udvikle samarbejdet mellem skolen og nydanske forældre på samtlige folkeskoler i Greve kommune. Dette
gøres gennem uddannelse af det pædagogiske personale, udvikling og anvendelse af værktøjer på skolerne, kurser for
forældrene samt netværksdannelse blandt
danske og nydanske forældre. Projektet
løber fra januar 2013 til juni 2015 med
en bevilling på 688.795 kr.

FORÆLDREFIDUSER
Skole og Forældre
er blevet inddraget i et samarbejde
med Det Kriminalpræventive Råd og

Trygfonden om nytænkning og relancering af det tidligere materiale Forældrenetværk. Det kommende materiale
Forældrefiduser sætter fokus på at
danne forældrenetværk fra skolestart.
Det bliver et webbaseret materiale,
der primært skal sikre, det sociale netværk om klassen. Materialet er p.t. i
testfasen og bliver lanceret i foråret
2014, hvor Skole og Forældre aktivt er
med i lanceringen. Læs mere på www.
foraeldrefiduser.dk

KOMMENDE PROJEKTER:
SKOLEBESTYRELSESVALG 2014
Skole og Forældre har ansøgt Undervisningsministeriet og fået midler til at
styrke valgdeltagelsen ved skolebestyrelsesvalgene forår 2014. Projektet har
to målgrupper, dels skolebestyrelserne,
dels forældrene.

KOMPETENCELØFT FOR
SKOLEBESTYRELSER
Skole og Forældre vil, som led i skolereformens politiske aftale om et løft af

folkeskolen, modtage 12,33 mio. kr. af
Undervisningsministeriet til et markant
kompetenceløft af landets skolebestyrelser i perioden 2014-17.
Formålet med projektet er at:
• styrke den enkelte skolebestyrelses
handlemuligheder
• styrke tilliden og forældreopbakningen til skolen samt forældrenes deltagelse i skolens virksomhed
• styrke den samlede skoleledelse og
dermed skoleudviklingen
På kort sigt skal skolebestyrelsen klædes
på til at løfte de nye opgaver i forbindelse med folkeskolereformen. På lang
sigt skal skolebestyrelsens kompetenceniveau højnes generelt.
Skolebestyrelsernes kompetencer skal
løftes gennem en flerstrenget indsats,
der bl.a. omfatter:
1. Digital platform
Ny fuldt udbygget, grafisk indbydende og brugervenlig hjemmeside med
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relevant viden og brugbare redskaber
til skolebestyrelserne samt udvikling
af online-læringsplatform.
2. Rådgivning
Styrkelse af hotline, telefon og mail,
med mulighed for professionel sagsorienteret rådgivning. Styrkelse af
rådgivning via web.
3. Publikationer
Skolebestyrelsens håndbog i ny version og temafoldere om centrale områder i skolebestyrelsernes arbejde.
4. Regionale viden- og erfaringsseminarer
Seminarer for alle skolebestyrelsesmedlemmer.
5. Kampagneindsats
Kampagneindsats overfor alle skolebestyrelser, så der bliver skabt opmærksomhed omkring indsatserne,
herunder DM i skoleudvikling.

INTERNATIONALT
NORDISK KOMITÉ FOR
FORÆLDRESAMARBEJDE (NOKO)

EUROPEAN PARENTS
ASSOCIATION (EPA)

Det Nordiske samarbejde udmøntes
i to årlige møder,
det ene møde samler de nordiske formænd for forældreorganisationerne og på det andet møde
deltager også organisationernes sekretariatsledere.
Hvert andet år afholdes en konference, hvor komiteen har formandsskifte.
Fra 2012 – 2014 har den svensk/finske forældreorganisation Hem och
Skola ved formand Corinna Tammenmaa, formandskabet for Nordisk Komité. Temaet for denne formandsperiode er: ”Jämlighet i skolen”. Komiteen
mødes til formandsmøde i Oslo i oktobermåned 2013.
Se www.nordiskkomite.org

Skole og Forældre er
medlem af den europæiske forældreorganisation EPA og
var til dette års generalforsamling i juni i Dublin repræsenteret af hovedbestyrelsesmedlem
Christian Junget Madsen. Årets tema
var forældreinvolvering og skole-hjemsamarbejde.
Tidligere formand for Skole og Forældre Benedikte Ask Skotte fungerer
som EPA´s vicepresident indtil næste
generalforsamling i december 2013.
Se http://euparents.eu

FOTOS: MAJ CARBONI
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REGNSKAB 2012
Skole og Forældre

Regnskab 2012
Total regnskab

RESULTATOPGØRELSE			
Nettoomsætning i alt

9.503.659

			
Sekretariat driftsudgifter			
Lokaleudgifter i alt

395.878

Administrationsudgifter alt

196.403

Edb-udgifter i alt

611.816

Møder og andet udgifter i alt

1.173.385

Media i alt

854.505

Andre sekretariats udgifter i alt

267.259

Personaleudgifter i alt

4.286.981

Afledte personaleudgifter i alt

209.604

Andre ansatte udgifter I alt

936.472

Ikke fradragsberettiget moms

187.456

Udgifter i alt

9.119.759

ÅRETS RESULTAT

383.900
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HOVEDBESTYRELSEN
Landsformand
Mette With Hagensen
Hyldehaven 45, 6800 Varde
mobil 3171 6378
mwh@skole-foraeldre.dk
Næstformand
Finn Juel Larsen
Herningvej 198, 9220 Aalborg Øst
Mobil 2086 9415
fjl@skole-foraeldre.dk
Region Nord- og Midtjylland
Jørgen Leegaard Bjerre,
Ringkøbing-Skjern Kommune
djbjerre@outlook.com
Grethe Bremer,
Skanderborg Kommune
grethe.bremer@gefiber.dk
Charlotte Schibler Hansen,
Favrskov Kommune
charlotte-hansen10@yahoo.dk
Kirsten Keller Laursen,
Silkeborg Kommune
keller@henriksen.mail.dk
Berit Nielsen,
Randers Kommune
berit.nielsen1968@gmail.com
Merete Rehde Sørensen,
Horsens Kommune
rehde@hotmail.com

Region Syddanmark
Peter Bjerregaard Andersen,
Svendborg Kommune
peter@bjerregaardandersen.dk

Region Sjælland
Per Birkmose,
Kalundborg Kommune
per.birkmose1@gmail.com

Peter Bager,
Langeland Kommune
peterbager3@gmail.com

John Christiansen,
Lolland Kommune
john-christiansen@hotmail.com

Henrik Christensen,
Sønderborg Kommune
Henrik@dreier-christensen.dk
Roar Hylleberg,
Odense Kommune
roh@kmd.dk
Region Hovedstaden
Gunilla Bender,
Københavns Kommune
gunbender@gmail.com
Jens Darket,
Rudersdal Kommune
jdarket@me.com

Jens Haugaard,
Næstved Kommune
familien.haugaard@mail.dk
Jørgen Jørgensen,
Lolland Kommune
jej55@hotmail.dk
 Christian Junget Madsen,
Guldborgsund Kommune
christianmadsen@email.dk
Pia Sødequist,
Greve Kommune
psq@itu.dk

Henrik Hjorth Hansen,
Tårnby Kommune
henrik@hjorthhansen.com
Anders Høgsbro Madsen,
Københavns Kommune
ahm@novolog.dk
Jon Madsen,
Bornholms Regionskommune
jonmadsen@gmail.com

LANDSORGANISATIONEN
FOR FORÆLDRE I FOLKESKOLEN
Kvægtorvsgade 1
1710 København V
telefon 3326 1721
post@skole-foraeldre.dk
www.skole-foraeldre.dk
Forsidefoto: Maj Carboni
Redaktionen afsluttet 16. oktober 2013

= Forretningsudvalgsmedlem

