Skole og Forældres landsmøde 2019
Jeg stiller op som kandidat til hovedbestyrelsen i Skole og Forældre

Navn: Mette Gudmand
valggruppe 2 Syddanmark
Skolebestyrelsesmedlem: Næstformand, Distrikt Cosmos bestående af 3 skoler, Esbjerg
Antal år i skolebestyrelsen: 2 år
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre
-Hovedbestyrelse medlem
-Instruktør
Hvorfor vil jeg blive et godt hovedbestyrelsesmedlem:
- Som person er jeg engegeret og et passioneret menneske.
-

Professionsbachelor i offentlig administration.

-

Kandidat - læser cultural sociology (kultur og sociologi) på syddansk universitet.

-

Med min bagrund formår jeg, at se hverdagen i det brede samfundsperspektiv. Jeg
vil med mine faglige og personlige erfaringer, arbejde på at skabe sammenhæng
mellem disse perspektiver, gennem god intern og ekstern kommunikation og et godt
samarbejde på tværs af børn, forældre, lærer, pædagoger, ledelse, forvaltninger og
politiske udvalg og landets skolebestyrelser.

Til daglig er jeg er at finde hos børn og kultur Esbjerg kommune.

Hvilket jeg ser som er godt udgangspunkt, for at forsætte med at være en del af
skole og forældres hovedbestyrelse.
Mine mål, hvis jeg bliver hovedbestyrelsesmedlem:
I tæt samarbejde med foreningen, og med landets folkeskoler, vil jeg arbejde for:
-

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den danske folkeskole.
Jeg vil kæmpe for at i som skolebestyrelses medlemmer, for mulighed for at udøve
den magt som i har.
Bedre muligheder, for at vores børn for den læring der er behov for, gennem
økonomi, lærings materialer mm.
Demokrati
Folkeskolen skal være forældrenes første valg.

Kort personlig præsentation:
-

Mette, 38 år.
2 dejlige piger på 5 og 9 år.
Børn og kultur, Esbjerg.
Jeg er engegeret og et passioneret menneske.
Jeg finder udfordringer spændende, og kæmper til det sidste, udfordringer giver
mulighed for udvikling.
Under mine uddannelser, har jeg hele tiden haft fokus, på netop dette spændende
samfundsrelevante område, både inden for praksis og forskning.
# lad børn være børn.
# sund fornuft.
# fokus på hvad der vigtigt.
# læring gennem leg og ikke test.
# livet i børnehøjde skal være bedre og sjovere.
# sammen står vi stærkere.
# vores børn har fortjent det bedste.

