Hovedbestyrelsen - en mulighed for indflydelse!
Har du lyst til at blive en del af det skole- og foreningspolitiske arbejde i Skole og Forældre,
så stil op som kandidat til Hovedbestyrelsen.

Kort fortalt om Hovedbestyrelsen:
Landsmødet
Overordnede beslutninger
for foreningen

Hovedbestyrelse
Beslutter skolepolitik og
sikrer udførelse af
landsmødebeslutninger

Forretningsudvalg
Implementering og økonomi

Medlemmer:
Der er 21 medlemmer i Hovedbestyrelsen valgt af repræsentantskabet på
Landsmødet, derudover deltager formandskabet. Sekretariatschefen er
sekretær for bestyrelsen.
Arbejdet:
Det er formanden og sekretariatslederen, der sætter dagsordenen for
møderne.
Hovedbestyrelsen har en årsplan med faste temaer: Skolepolitiske
målsætninger for arbejdet, aktuel skolepolitik og godkendelse af foreningens
skolepolitiske holdningspapirer mv. Du kan se nærmere om årsplanen i
nedenstående link.

Som medlem af Hovedbestyrelsen bliver du en central person i beslutningerne om, hvordan foreningen
overordnet udmønter de strategier og målsætninger, som er vedtaget på landsmødet.
Repræsentant for Skole og Forældre i råd og udvalg
Det er også hovedbestyrelsen, der - blandt sine medlemmer - nedsætter et forretningsudvalg samt udpeger
repræsentanter til eksterne råd og udvalg bl.a. ud fra, hvad den enkelte finder interessant, brænder for - og
har tid til. Hvilke råd og udvalg Skole og Forældre er repræsenteret i, kan du se her LINK
Vil du vide mere, kan du læse kommissoriet og forretningsordenen for Hovedbestyrelsen via dette link
Det praktiske:
Hovedbestyrelsen mødes 4 gange årligt og i 2020 er følgende datoer fastsat:
Fredag 10/1 kl. 18 – lørdag 11/1 kl. 14.30 (inkl. frokost), Valdemarsgade 8, København V
Lørdag 16/5 kl. 10-16, Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
Fredag 14/8 kl. 18 – lørdag 15/8 kl. 14.30 (inkl. frokost), Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
Lørdag 3/10 kl. 10-16, Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Møderne er med fuld betalt forplejning og overnatning ved internatmøderne. Transportomkostninger til
møderne refunderes af foreningen.
Har du lyst til og mod på at blive en del af Skole og Forældres vigtige arbejde for folkeskolens elever,
skolebestyrelserne og forældrene, så stil op som kandidat og vær med.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Hovedbestyrelsen.
De bedste hilsner
Skole og Forældre

