Arbejdsprogram 2019
Skole og Forældre er landsforeningen for forældre til børn i folkeskolen. Skole og Forældre
organiserer de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen.
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

Med dette formål for øje driver Skole og Forældre en række aktiviteter:
-

-

Serviceydelser, der styrker forældrene i skolebestyrelserne og forældrene generelt, fx
gennem skolebestyrelsesrådgivningen, Forældrerådgivningen, udgivelse af
medlemsmagasinet Skolebørn og øvrige publikationer, kursusvirksomhed og udsendelse af
nyhedsbreve.
Interessevaretagelse, fx gennem lobbyvirksomhed, presse- og kommunikationsindsats og
repræsentation i relevante råd og udvalg.
Eksternt finansierede projekter.

Skole og Forældre vil i 2019 særligt arbejde for følgende fokuspunkter:
1. Økonomisk og politisk prioritering af folkeskolen
Motivation: Folkeskolen er under et massivt økonomisk pres, og der er brug for at åbne
både lands- og kommunalpolitikernes øjne for, at gode folkeskoler kræver investeringer –
ikke nulsumsløsninger. Det virker særligt vigtigt frem mod et kommende folketingsvalg.
2. Styrke lige muligheder for uddannelse for alle elever i folkeskolen uanset baggrund,
samt forbedre undervisningsmiljøet
Motivation: For mange elever går stadig ud af folkeskolen med utilstrækkelige faglige,
alsidige og personlige kompetencer. Her er ofte tale om elever med svag socioøkonomisk
baggrund. Disse elevers muligheder for at lykkes personligt og i samfundslivet lider dermed
skade allerede i grundskolen. Skolernes anerkendende samarbejde med forældrene er en
nøglefaktor for at imødegå denne problemstilling.
Undervisningsmiljøet er stadig for dårligt på mange skoler og Skole og Forældre kan
arbejde for en fortsat forbedring.

3. Styrke det lokale demokrati i folkeskolen gennem skolebestyrelsen, skolens forældre
og det kommunale forældresamarbejde, herunder styrkelse og oprettelse af flere
lokalafdelinger.
Motivation: Det lokale demokrati i folkeskolen er på flere måder sikret formelt i lovgivningen,
men utilstrækkeligt i praksis. Skolebestyrelsen, som en del af den samlede ledelse, kan
fylde deres ledelsesrum bedre ud når de kender deres rettigheder og pligter og handler
derudfra. Forældrene er indskrevet som samarbejdspartnere i formålet for folkeskolen, men
for ofte tager skolen ikke ansvar for at inddrage forældrene som en væsentlig ressource for
deres egne og klassens børns læring og trivsel. Flere lokalafdelinger, eller andre former for
netværk, vil styrke skolebestyrelsernes stilling lokalt og styrke forældrenes stemme i
kommunerne og dermed indflydelsen på kommunens skolepolitik. Endelig kan en
meningsdanneruddannelse eller lignende styrke forældrestemmen i den offentlige debat.
4. Styrke den langsigtede udvikling af Skole og Forældre gennem udarbejdelse og
vedtagelse af flerårig vision og strategi
Motivation: Skole og Forældres indsatser styres i dag primært gennem vedtægternes
formålsparagraf, de etårige arbejdsprogrammer og de aktuelle dagsordener på
skoleområdet. Der er både risiko og erfaring for, at etårige arbejdsprogrammer ikke levner
tilstrækkeligt tid til at gøre arbejdsprogrammets punkter færdige, inden næste
arbejdsprogram kræver et nyt fokus fra foreningens side. Skole og Forældre kan styrke
sine aktiviteter og proaktive indsatser og få mere ambitiøse mål ved at fastlægge en
langsigtet strategi, der kan arbejdes med over en længere periode. Vision og strategi
tænkes udviklet gennem en bred inddragelse af medlemmer, den politiske ledelse,
sekretariatet og øvrige interessenter, inden den tænkes vedtaget på landsmødet i 2019.

Vedtaget af Skole og Forældres landsmøde den 24. november 2018

