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Arbejdsprogram for 2007

Som interesseorganisation for forældrene og skolebestyrelserne reagerer Skole og
Samfund i høj grad på begivenheder og ændringer i samfundet, som vedrører folkeskolen.
En stor del af vores aktiviteter er således ikke lette at forudse eller planlægge lang tid i
forvejen.
Men andre dele af arbejdet retter sig mod de indsatsområder, som vi finder specielt
vigtige. Det er disse indsatsområder, der fremhæves i det årlige arbejdsprogram.

I 2007 vil Skole og Samfund arbejde målrettet med følgende emner:
• Styrkelse af skole/hjem-samarbejdet
• Styrkelse af Skole og Samfunds lokalafdelinger
• Fremskaffelse af midler til løsning af opgaver, der rækker ud over
Skole og Samfunds kerneopgaver
• Styrke ejerskabet til Skole og Samfund hos alle landets
forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer og forældre generelt
1. Styrkelse af skole/hjem-samarbejdet
Undersøgelser har gentagne gange vist hjemmets afgørende betydning for børns læring.
Skole og Samfund vil arbejde målrettet for, at denne resurse bliver udnyttet bedre. Børn
lærer mere, når samarbejdet mellem skolen og hjemmet fungerer godt. Men samarbejdet
må rettes mod børnenes læring og ikke blot handle om de aktiviteter, der ligger ud over
undervisningen.
Siden 2005 har Skole og Samfund arbejdet målrettet på at forbedre skole/hjemsamarbejdet i overensstemmelse med den handlingsplan for området, som blev vedtaget i
2004. Handlingsplanen kan læses på Skole og Samfunds hjemmeside: www.skolesamfund.dk/sw14304.asp.
I 2007 vil arbejdet med at føre handlingsplanen ud i livet blive fortsat og afsluttet.
Arbejdet med udvikling og implementering af kurser for forældre, som ønsker at
medvirke til at styrke deres børns læring vil blive fortsat og intensiveret.
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I 2006 bevilgede EU Kommissionen midler til udvikling af kurser for instruktører, og
arbejdet med disse skal gennemføres i 2007 og - 08. Der skal herudover findes midler til at
udvikle forskellige kursusmoduler for forældre og til afholdelse af lokale kurser i
samarbejde med lokale organisationer.

2. Styrkelse af Skole og Samfunds lokalafdelinger
2006 var et overgangsår, hvor amtsforeningerne blev nedlagt, og nye lokalafdelinger blev
oprettet.
I 2007 skal lokalafdelingernes arbejde systematiseres og konsolideres.
Der skal gennem kursusvirksomhed motiveres til øget aktivitet i lokalafdelingerne til
støtte for det lokale arbejde, fx udsendelse af materiale til de aktive i lokalafdelingerne,
arbejde med lokalafdelingernes hjemmesider o.l. Medlemsudvalget vil løbende udvikle
initiativer over for lokalafdelingerne og følge op på allerede gennemførte aktiviteter.

3. Fremskaffelse af midler til opgaver, der rækker ud over Skole
og Samfunds kerneopgaver
Hovedformålet med Skole og Samfunds arbejde er at styrke forældrenes og
skolebestyrelsernes stilling i folkeskolen. Arbejdet med at servicere medlemmerne og
arbejde for at fremme forældrenes og skolebestyrelsernes interesser finansieres af de
kontingent- og abonnementsindtægter, som indbetales af medlemsskolerne.
Men herudover er der ønsker om at kunne løse andre arbejdsopgaver, som medvirker til
at fremme Skole og Samfunds mål. For at kunne løse sådanne opgaver er det nødvendigt
at fremskaffe ekstern finansiering. I 2007 vil der blive arbejdet målrettet på at fremskaffe
finansiering til projekter, der kan medvirke til at fremme Skole og Samfunds mål.

4. Styrke ejerskabet til Skole og Samfund hos alle landets

forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer og forældre
generelt

