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

: Maja Svitzer Bendtsen

Navn
Valggruppe 1: Nord- og Midtjylland

Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune):

Næstformand på Pindstrupskolen, Syddjurs,
specialskole for kommunens special børn indenfor AFS og ADHD, generelle
indlæringsvanskeligheder og sociale/ følelsesmæssige vanskeligheder.
Antal år i skolebestyrelsen: 2 år
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre: Aktiv i Styregruppen for NFS – netværk for specialundervisning
under Skole & Forældre, på andet år.
Hvorfor vil jeg blive et godt hovedbestyrelsesmedlem:
Jeg repræsenterer en liberal holdning til folkeskolen og jeg vil arbejde for mindre bureaukrati, mere
selvbestemmelse og større rummelighed. Jeg er fortaler for idebanker, vidensdeling og den kvalificerede
dialog. Desuden repræsenterer jeg i Hovedbestyrelsen den andel af forældre, der har børn med
udfordringer og specielle behov. Jeg har det selv tæt inde på livet som mor til en 9-årig med Infantil
Autisme, og jeg blev aktiv i skolebestyrelsesarbejde fra første dag, min søn startede sin skolegang i
Syddjurs’ eneste specialskole for børn med psykiske handicaps. Der kan være en verden til forskel på en
almenskole og en specialskole. De børn der ikke passer ind i alle vores kasser og rammer og har brug for at
blive favnet og guidet på en anden måde – de børn står mit hjerte helt nært.
Det minder jeg vores Hovedbestyrelse om, når vi laver politikker, tager beslutninger og skal påvirke
politikerne eller udtaler os som foreningen og har aktuelle sager i medierne.
Jeg bakker op om en velovervejet, engageret og velinformeret formand som Rasmus Edelberg, der formår
at repræsentere Skole og Forældre overfor politikerne, embedsværket og i medierne, som en seriøs og
engageret samarbejdspartner, de skal lytte til og have med på råd.
Det vil jeg arbejde for som hovedbestyrelsesmedlem:
Jeg vil arbejde for, at vi også fremover er en anerkendt og indflydelsesrig forening med bred opbakning i
befolkningen og blandt forældre i hele landet, ved at udbrede kendskabet til Skole & Forældre som forening
og de holdninger vi repræsenterer ved fortsat at dele og kommentere på foreningens opslag på SOME og
opslå relevante artikler fra Skole & Forældre i egne netværk.
Jeg forsøger også i min egen kommune at motivere de andre skolebestyrelser til at melde sig ind i Skole &
Forældre igen, da flere pt. ikke er medlemmer, samt opfordre til at de deltager i Landsmødet.
De mærkesager hvor jeg altid sørger for at komme med inputs til handler oftest om specialskoler, inklusion,
rummelighed og mangfoldighed.
Jeg har tilbudt hovedbestyrelsen at være del af et hold, der aktivt og opsøgende tager kontakt telefonisk til
skolebestyrelsesformænd på skoler der ikke er medlem af Skole & Forældre – i håb om at kunne vække
deres interesse for vores forening og forhåbentlig få dem med som medlemmer.
Desuden ser jeg frem til at skulle i gang med at deltage i en arbejdsgruppe der formulerer politikker som er
bærende og repræsenterende for hele foreningens holdning til et aktuelt emne.
Jeg har højt engagement og er meget loyal overfor foreningen og formandskabet.

Kort personlig præsentation:
Jeg er 42 år og bosat på Djursland i nærheden for Rosenholm Slot. Min aftengåtur går rundt om voldgraven
ved slottet hvor jeg ser isfuglen krydse vandet i en solstråle og i skumringer i slotsskoven lytter jeg efter
natuglerne og fiskehejrens kald. Jeg sejler en lille 25fods sejlbåd der ligger og vugger i Øer Havn ved
Ebeltoft og går gerne en længere tur i naturen.
Jeg interesserer mig for bæredygtighed og socialt ansvar. Alternative boformer og bofællesskaber,
udviklingen og fremskridt indenfor bæredygtigt og alternativt byggeri og bosætning. Jeg arbejder i min
fritid på at blive selvstændig med en forretningside, der både er bæredygtig og socialt ansvarlig, og regner
med inden for det næste års tid at kunne give min forretningside officiel debut.
Jeg er opvokset på Mols og har boet i Herning i 15år, men Østjylland er der, jeg befinder mig bedst. Min søn
bor hos mig i hverdagen, men er han på weekend hos sin far, finder du mig gerne på gåtur med kikkert
sammen med mine forældre ude i et krat med fugle eller sammen med en flok venner om et bål ude i Mols
Bjerge.

