Arbejdsprogram for 2005

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 2005 vil Skole og Samfund arbejde målrettet med følgende emner:
 Strukturen i den danske folkeskole
 Styrkelse og tilpasning af skole/hjem-samarbejdet
 Styrkelse af sammenhængen fra top til bund i organisationen
1. Strukturen i den danske folkeskole
I 2005 vil mange kommuner forberede kommunesammenlægning, som træder i kraft ved
udgangen af 2006. Dette vil sætte yderligere fart i ændringerne af skolestrukturen. Små og
mellemstore skoler bliver nedlagt, får fælles ledelse eller får indskrænket elevgrundlaget.
Ofte gennemføres ændringerne hen over hovedet på de berørte skolebestyrelser.
Skole og Samfund vil i 2005 fortsat sætte ind med støtte til skolebestyrelser og skoler, der
udsættes for ændringer i skolestrukturen.
Samtidig vil vi gennemføre analyser af, hvad der taler for og hvad der taler imod de
ændringer, der gennemføres i skolestrukturen, og vi vil arbejde for, at skolebestyrelserne
kan være så godt rustet som muligt til den kommende kommunalreform.

2. Styrkelse og tilpasning 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 dette mål og ikke blot handle om de aktiviteter, der ligger ud over
undervisningen. Aktiviteter i denne retning vil blive søgt gennemført i samarbejde med
andre organisationer, bl.a. som led i udviklingsprogrammet ”En skole i bevægelse”.
I 2003 undersøgte en arbejdsgruppe, hvorledes Skole og Samfunds tanker om en fornyelse
af skole/hjem-samarbejdet bedre kan føres ud i livet.
I 2005 vil arbejdet med at gennemføre arbejdsgruppens anbefalinger blive fortsat.

3. Styrkelse af sammenhængen fra top til bund i organisationen
Gennem de seneste år er Skole og Samfunds lokale arbejde blevet svagere og svagere
funderet. Skal medlemmerne fortsat have gavn af deres medlemskab må der gøres noget
ved dette problem.
På repræsentantskabsmødet 2004 fremlægges et konkret forslag til en ny intern struktur,
hvor det lokale arbejde baseres på medlemmerne i de enkelte kommuner.
I 2005 vil detaljerne i dette forslag blive gennemarbejdet, således at repræsentantskabet i
november 2005 kan vedtage den nye struktur endeligt. Samtidig vil amtsforeningerne på
deres generalforsamlinger i foråret 2005 foretage de skridt der er fornødne, for at den ny
struktur kan træde i kraft pr. 1. januar 2006.

Vedtaget på Skole og Samfunds Repræsentantskabsmøde d. 20 . november 2004 i
Randers.

