Skole og Forældres landsmøde 2020
Jeg stiller op som kandidat til hovedbestyrelsen i Skole og Forældre

:

Navn: Regitze Spenner Ishøy
Valggruppe (1: Nord- og Midtjylland, 2: Syddanmark, 3: Hovedstaden, 4: Sjælland)
Gruppe 4
Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune):
Svend Gønge Skolen i Lundby og Bårse – Vordingborg kommune
Antal år i skolebestyrelsen: 2
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre:
Hvorfor vil jeg blive et godt hovedbestyrelsesmedlem:
Med en uddannelse som pædagog og en kandidat i sociale interventionsstudier, kan jeg bidrage
med et højt fagligt niveau. Jeg har en bred viden om børns udvikling og om hvordan man kan
skabe meningsfulde forandringer for mennesker.
Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg kunne bidrage med en pædagogisk og socialfaglig vinkel
på folkeskolen.
Det vil jeg arbejde for som hovedbestyrelsesmedlem:
Mit hovedfokus ligger på trivsel og faglighed. Jeg vil i hovedbestyrelsen arbejde for at sikre at
folkeskolen er et sted hvor der skabes hele mennesker. Hverken trivsel eller faglighed kan i min
optik stå alene, derfor er det vigtigt for mig at der er fokus på disse,
Jeg ønsker at arbejde med den rummelige folkeskole, som tager hånd om den brede befolkning og
giver alle lige vilkår for læring.

Kort personlig præsentation:
Jeg er 33 år, gift med Jakob og mor til vores 2 piger, Esther på 11 og Ellie på 3.
I 2013 blev jeg uddannet pædagog, efterfølgende har jeg suppleret med en kandidatuddannelse.
Jeg har arbejdet med alt fra voksne med særlige behov til vuggestuebørn og har derfor et bredt
erfaringsgrundlag.
Det at være både fagperson og skolebestyrelsesmedlem har givet mig erfaring i at se det store
billede i forhold til folkeskolen. Jeg sætter en stor ære i at bidrage til at sikre kvaliteten i folkeskolen
og dermed være med til at sikre mine, og andres, børns fremtid.

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

