Skole og Forældres landsmøde 2019
Jeg stiller op som kandidat til hovedbestyrelsen i Skole og Forældre
Indsæt evt. foto:

Navn: Charlotte Pedersen
Valggruppe (1: Nord- og Midtjylland, 2: Syddanmark, 3: Hovedstaden, 4: Sjælland)
4: Sjælland
Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune):
Eggeslevmagle skole, Skælskør, Slagelse kommune
Antal år i skolebestyrelsen: 5½
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre:
Fast medlem af politikudvalget.
Repræsentant for hele regionen i De Regionale Dialogfora (Formålet er at bidrage til åbenhed,
vidensudveksling og drøftelse om udviklingen af indsatser og de tilbud, der skal stilles til rådighed
på tværs af kommuner på social- og specialundervisningsområdet.)
Hvorfor vil jeg blive et godt hovedbestyrelsesmedlem:
Skole og Forældre vil med mig, have en repræsentant fra det vestlige Vestsjælland.
Efter 4 år i HB (først som suppleant med flere indkald, en indsupplering og siden som valgt
repræsentant), er jeg godt inde i hovedbestyrelsens rytmer, og ved hvor mange timers
forberedelse og deltagelse det kræver at være et aktiv i bestyrelsen.
Jeg har initieret et skolebestyrelsesnetværk i Slagelse kommune, og har en forventning om
at kunne inddrage langt flere skoleforældreperspektiver i min fremtidige repræsentation og
deltagelse i hovedbestyrelsen.
Jeg er demokratisk anlagt, men taler passioneret om særligt de svage forældre- og
børnerettigheder.
Jeg tilbyder perspektiver fra ”indersiden” af skolesystemet, da jeg arbejder på en
specialskole og har flere år på almindelige folkeskoler som socialfaglig sparringspartner for
lærer/pædagog teams.

Mine mål, hvis jeg bliver hovedbestyrelsesmedlem:
Jeg vil fortsat argumentere for en flerfaglig folkeskole, hvor man som et minimum har faste
pædagoger i alle klasser på alle klassetrin i et udviklende og godt funderet samarbejde med
lærerne. Jeg er overbevist om at vores folkeskole på den måde kan værdiforøges inden for;
skole-hjemsamarbejde, mangfoldigt menneskesyn, nuanceret læring og reflekteret praksis.
Jeg vil fortsat udvikle på vores lokale netværk i Slagelse kommune, så Skole og Forældre
som forening oplever bedre kontakt med denne del af landet.
Jeg vil fortsat tilbyde mit kandidatur til politikudvalget, for på den måde at være med til at
udvikle politikområderne som Skole og Forældre navigerer ud fra.

Jeg vil fortsat argumentere for at vores børns liv starter inden de blive skolebørn, at deres
liv er mere og andet end det som skolebørn og at de menneskelige behov for fællesskaber
og færdighederne til at begå sig i disse, er grundlæggende for at kunne udvikle sig i skolen
og det hele liv.

Kort personlig præsentation:
Jeg er 39 år og del af en familie på fire. Min mand Brian og jeg er stolte forældre til Ida på 12
og Adam på 9. Mine lykkeligste stunder er i familiens selskab, hvad enten det er på ferie, i
en god grinestund eller sammen med venner.
Jeg er aktiv inden for amatørteater, hvor gode grin og kage skaber rammen for børn og
barnlige voksne, der elsker at lege.
Jeg synes, at politiske processer og menneskene der navigerer i dem er virkelig
interessante. Min indre menneskenørd elsker at dykke ned i disse lag og finde mening i de
valg og kompleksiteter der omgiver os og som vi er en del af.

