Skole og Forældres landsmøde 2020
Jeg stiller op som kandidat til hovedbestyrelsen i Skole og Forældre
Indsæt evt. foto:

Navn: Camilla Castella
Valggruppe (1: Nord- og Midtjylland, 2: Syddanmark, 3: Hovedstaden, 4: Sjælland)
3: Hovedstaden
Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune): Lergravsparken Skole
Antal år i skolebestyrelsen: 2,5 år (Lergravsparken), + 2 år i forældrerådet.
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre:
Advisory Board for alliancen mod mobning, DKR følgegrp om unges risikoadfærd på nettet,
De regionale dialogfora, DUDE (digital uddannelse) styregruppe.
Hvorfor vil jeg blive et godt hovedbestyrelsesmedlem:
Jeg er et godt hovedbestyrelsesmedlem, fordi jeg søger dialogen og samarbejdet, og kan
navigere i de til tider komplekse problemstillinger i vores arbejde.
Min faglige spidskompetence i dette regi er digitale medier, social trivsel og
antimobbestrategi (digitalt og analogt).
Børnenes sociale trivsel er tæt knyttet til de digitale medier; og det er uden tvivl det felt som
er mit hjertebarn.
Deraf har jeg udviklet kursusmateriale om digital dannelse for SOF, der henvender sig til
hhv. forældre og til skolebestyrelserne (det kan bestilles ved henv. i sek. for SOF).
Det vil jeg arbejde for som hovedbestyrelsesmedlem:
Jeg arbejder for,
• at vi i HB konkret bearbejder de problemstillinger, som vi har udarbejdet vores
strategier efter, bl.a. et godt skoleliv for vores børn;
• at vi fortsat gør os synlige i relevante fora, og samarbejder (tillidsposter).
• Digitale mediers kobling til elevernes sociale trivsel, samt antimobbestrategi.
Den vidensdeling som opstår via tillidsposter i samarbejdsfora, mener jeg er uvurderlig; og
den bringer jeg videre i de konkrete problemstillinger i hovedbestyrelsen.
Kort personlig præsentation:
Jeg er mor til en dreng, der går i 4. klasse på Lergravsparken skole, hvor jeg er delegeret i
skolebestyrelsen.
Jeg arbejder p.t. på at styrke den digitale antimobbestrategi
- Herunder, at de voksne får en dybere forståelse for, hvordan de digitale medier er
koblet på børnenes sociale skoleliv.
Jeg er uddannet cand. Mag, med speciale i digitale medier.
Til daglig beskæftiger jeg mig med kommunikation og digitale medier; samt digital
dannelse, som en forebyggende indsats mod digitale krænkelser (freelance og konsulent).

Den udfyldte blanket indsendes til post@skole-foraeldre.dk, hvorefter vi offentliggøre den på
landsmødets hjemmeside.

