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Siden sidst
Ny næstformand i Landsforeningen
I lørdags blev vores lokalformand Cecilie Harrits valgt til næstformand i Landsforeningen. Vi
glæder os over at få Aarhus repræsenteret i formandskabet og udbrede vores erfaringer med at
lave lokalafdelinger. Cecilie fortsætter som formand for lokalafdelingen indtil
generalforsamlingen.

UIL
Som I måske har læst har rådmanden valgt at stoppe forsøget med måling af elevernes udvikling
i livsfærdigheder. Vi lavede en del lobbyarbejde forud for beslutningen, og er meget tilfredse med
udfaldet.

Aktuelle emner
Samarbejdsaftale
Vi er lige nu ved at lægge sidste hånd på en samarbejdsaftale med Børn & Unge. Aftalen handler
primært om tidlig inddragelse og kompetenceudvikling af de forældrevalgte samt et fælles
arbejde for at gøre folkeskolen til endnu flere forældres førstevalg. Aftalen kommer til at
resultere i nogle konkrete fælles projekter, som vi glæder os meget til at involvere jer i – I hører
nærmere. Vi oplever at vi i høj grad bliver regnet som en seriøs samarbejdspartner.

Administrative fællesskaber og analyse af økonomien
Vi har sendt vores input til forvaltningen – jfr. tidligere mail. Tak for alle de gode
tilbagemeldinger, som er meget vigtige for foreningens arbejde og politikernes og forvaltningens
lydhørhed over for vores argumenter. Vi har bl.a. fået lovning på at blive involveret i forhold til
udarbejdelsen af den nye tildelingsmodel. Her kommer vi også til at bede om jeres input.

Kvalitetsrapport
D. 28. januar deltager vi i et møde med forvaltningen om en ny model for arbejdet med
kvalitetsrapporter i Børn & Unge. Formålet med mødet er, at få vores input forud for den politiske
proces.
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Kommende arrangementer
Generalforsamling
I forbindelse med generalforsamlingen planlægger vi et temaarrangement om unge og udskoling,
herunder hvordan man som bestyrelse kan arbejde for den gode udskoling. Vi skal lige have de
sidste aftaler på plads om økonomi og oplægsholdere mv. inden vi kan melde den endelige dato
ud, men vi forventer at det bliver i slutningen af februar/starten af marts.

D. 16. marts 2019 Videns- og erfaringsseminar
Skole og Forældre afholder seminar om Fremtidens skole-hjem-samarbejde på Scandic
Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Se mere og tilmeld jer her

D. 9. maj 2019 Samspil mellem skole og hjem
Kom og mød sociolog og ph.d. Maria Ørskov Akselvoll til et fællesarrangement om
kommunikation og samarbejde mellem forældre og skole. Arrangementet er for alle forældre i de
århusianske folkeskoler og er arrangeret i samarbejde med Aarhus Lærerforening.
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