GØR DIN
SKOLEBESTYRELSE
STÆRKERE
Bliv en del af Skole og Forældre

Skole og Forældre styrker din skolebestyrelse
Skole og Forældre er landsforeningen, der støtter og styrker skolebestyrelser og forældre med børn i folkeskolen. Skole og Forældre arbejder
både for at styrke forældres indflydelse på deres børns skolegang og
skolebestyrelsens indflydelse på skolens udvikling.

Som medlem af Skole og Forældre får I:
• Magasinet Skolebørn: Magasi-

• Kurser og udgivelser: Få op til

net udkommer fire gange om året og

50 % rabat på Skole og Forældres

indeholder inspirerende artikler og

kurser og udgivelser til skolebesty-

gode råd til forældre og skolebesty-

relsen om fx principper, tilsyn og

relsesmedlemmer. Alle forældre har
adgang til en online version, og

kontaktforældre.
• Projektydelser: Bliv styrket på

skolebestyrelsesmedlemmer får en

områder som mobning, inklusion

udgave på tryk.

og skole-hjem-samarbejde gennem

• Nyhedsbreve: Nyhedsbrevene

foreningens projekter. Projekterne

indeholder relevant nyt fra skole-

foretages typisk i samarbejde med

verdenen samt gode råd og redska-

andre organisationer som Red

ber til arbejdet i skolebestyrelsen.

Barnet, Trygfonden og Det

• Rådgivning: Få hjælp af vores

Kriminalpræventive Råd.

erfarne og professionelle rådgivere

• Indflydelse på foreningen: Få

via telefon eller mail alle hverdage.

indflydelse på Skole og Forældres

Landsforeningen Skole og Forældre styrker
skolebestyrelser og forældre med børn i folkeskolen og arbejder for at give eleverne en udviklende
og tryg skolegang. Vi har over 80 års erfaring med
arbejdet i skolebestyrelser, og vi er en anerkendt
samarbejdspartner i udviklingen af folkeskolen.
Skole og Forældre er en demokratisk opbygget
organisation, der ledes af medlemmerne.
Med knap 1000 medlemsskoler repræsenterer
foreningen ca. 6.500 forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer. Det svarer til knap 80 % af
landets skolebestyrelser.

politiske mål og ledelse ved at
sende delegerede til det årlige
landsmøde.
• Indflydelse på folkeskolens
udvikling: Få indflydelse på
politisk arbejde gennem Skole og
Forældres medlemsvalgte politikere og sekretariat, som varetager
jeres og forældres interesser
gennem bl.a. pressearbejde,
høringssvar, lobbyarbejde samt
repræsentation i over 40 råd og
udvalg.
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Hvem er vi?

LANDSFORENINGEN
FOR FORÆLDRE I
FOLKESKOLEN

SE MERE HER:
Skole og Forældres hjemmeside:
www.skole-foraeldre.dk
Skole og Forældres Facebookside:
www.facebook.com/skoleogforaeldre
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