Årsberetning 2019-2020
Foreningen har 36 medlemsskoler i
Aarhus Kommune – både almindelige
folkeskoler og specialskoler. Men vi
inddrager og sender nyhedsbreve til
alle.
Bestyrelsen består af
Formand Cecilie Harrits (Samsøgade Skole),
Næstformand Rikke Lysholm (Mårslet Skole)
Bestyrelsesmedlem Ole Laursen (Skovvangskolen)
Bestyrelsesmedlem Tine Andreasen (Mårslet
Skole)

Mødeaktiviteter
Eksterne møder
I løbet af marts 2019 til september 2020 har vi
deltaget i utallige møder, seminarer osv. Fx
møder om:
• Kvalitetsopfølgning kommunalt og lokalt
• 1:1-strategi og AULA
• Økonomi og tildelingsmodel
• Kvartalsmøder med rådmand og direktør
• Corona

Bestyrelsesmøder
I løbet af marts 2019 til september 2020 har vi
afholdt i alt seks bestyrelsesmøder.
På møderne drøfter vi primært strategi og
prioritering i forhold til aktuelle sager.
I forbindelse med møderne har vi udsendt
nyhedsbreve.

Følgegrupper og politisk arbejde
Følgegrupper om fx

Høringssvar

• Tildelingsmodel

• Kvalitetsopfølgning

• Kvalitetsopfølgning

• Indeklima

• Indeklimastrategi

• Fraværsindsats

• AULA og 1:1
• Advisory Board ’Alle skal med’
• Trafikudvalg
• Visionsproces FU

Presse og skolebestyrelser
Læserbreve og interviews

• Corona

https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/debat/breve/ECE12101106/giv-de-aeldste-elever-lidt-af-deresfaellesskab-tilbage/

• Busordning

https://stiften.dk/artikel/stop-s%C3%A5-den-busordning
https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/efter-mistrivsel-hos-busboern-mange-boern-og-svage-voksne

• Budget 2021

https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/debat/breve/ECE12392174/hvem-vinder-kommunens-elever-ellerkommunens-budget/
Radiointerview

• Fælles læserbrev fra 37 bestyrelser
https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/debat/breve/ECE12407712/aarhus-er-ikke-boernenes-kommune/

• Fraværsindsats og trivselsteam
Radiointerview

Dialog med skolebestyrelser og
forældre
• Facebookgrupper: ‘Forældre til skolebørn i
Aarhus’ og ‘Forældre i skolebestyrelser i
Aarhus’
• Nyhedsbreve til skolebestyrelser
• Fællesmøder for bestyrelser med rådmand,
økonomichef og skolechef
• Dialog med enkelte bestyrelser om lokale
sager

Status
Resultater
• Lokalafdelingen er en troværdig og
respekteret samarbejdspartner for politikere,
forvaltning, lærerforening og lederforening.
• Samle formændene for en stor del af skolerne
til fælles underskrift på læserbrev.
• Politisk fokus på at prioritere folkeskolen.
• Respekt for forældreperspektivet i
samarbejdet med de faglige organisationer.
• Vi bidrager til at sætte folkeskolen på
dagsordenen i pressen og den offentlige
debat.

Udfordringer
Stærkere sammen!
Vi har brug for alle gode kræfter, så vi kan blive
endnu bedre til at understøtte det gode
arbejde, der foregår i bestyrelserne på de
enkelte skoler og vi kan få endnu større
indflydelse på skolepolitikken og udviklingen af
vores skoler i kommunen.
Meld jer ind i landsforeningen, så vi sikrer det
demokratiske grundlag for lokalafdelingen og
samtidig er med til at styrke det landspolitiske
arbejde for folkeskolerne i Danmark.

