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

Navn:
Anja Ravn Schmidt Joensen
Valggruppe (1: Nord- og Midtjylland, 2: Syddanmark, 3: Hovedstaden, 4: Sjælland)
3: Hovedstaden
Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune):
Bestyrelsesformand på Bellahøj Skole, København
Antal år i skolebestyrelsen:
5 år i bestyrelsen, Bellahøj (heraf 3 som formand)
2 år i Skole og forældres hovedbestyrelse
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre:





Medlem af Hovedbestyrelsen
Medlem af Forretningsudvalget
Valgt som Skole og forældres repræsentant i Rådet for Sikker Trafik – Rådet og
forretningsudvalget
Repræsentant i følgegruppe til forskningsprojektet
Teknologiforståelse i Folkeskolen under STUK, Undervisningsministeriet

Hvorfor vil jeg blive et godt hovedbestyrelsesmedlem:
Gennem de seneste to år har jeg som medlem af hovedbestyrelsen arbejdet for, at vi som én
samlet forening tjener skolebestyrelser og folkeskoleforældres interesser. Dét mener jeg er vigtigt
for at brænde igennem med politik og foreningsånd. Jeg trækker på min brede professionelle
erfaring fra medlems- og interesseorganisationer og bringer min viden i spil i forhold til foreningens
arbejde. Som del af forretningsudvalget har jeg stor indsigt i organisationen og kender både styrker
og svagheder, og jeg vil glæde mig til at fortsætte udviklingsarbejdet sammen med resten af
hovedbestyrelsen.

Det vil jeg arbejde for som hovedbestyrelsesmedlem:
Den røde tråd i mit arbejde for Skole og forældre er sammenhæng og samspil mellem det lokale
og det landspolitiske arbejde og relevansen for skolebestyrelserne og forældrene. Dette fokus vil
jeg bære med mig i mit videre arbejde for foreningen. Jeg lægger særligt vægt på:



Informationsflow fra landspolitisk plan til det lokale arbejde, bl.a. synliggørelse af Skole og
Forældres arbejde og den aktive brug af politik og stemme lokalt
Sammenhæng mellem lokalforeninger og landsforening

Derudover har jeg mærkesagerne:
 Skolebestyrelsernes mandat
 Stærke børnefællesskaber
 Konstruktivt skole-hjem-samarbejde
 Den gode fortælling om diversitet og multikulturelle skoler
 Stabilitet i rekruttering til skolerne og høj faglighed
 Sikre skoleveje – trafiksikkerhed, herunder cyklistprøverne
For at skabe bedst mulige synlighed og de klareste budskaber kræver det en stærk og professionel
organisation, der kan bære viden og relationer ud over de demokratiske valgperioder. Dét arbejder
jeg også for i foreningen.
Kort personlig præsentation:
Jeg er mor til to drenge i 3. og 6. klasse, bosat i Brønshøj og har været skolepolitisk aktiv i knap 6
år, siden min ældste gik i 0. klasse. Oprindeligt fra Jylland, Cand. mag fra KU og arbejder som
uddannelseskonsulent i Lægeforening.
For mig er det helt oplagt at være aktiv i Skole og Forældre og bidrage til at få indflydelse på
skolepolitikken, så vi sammen skaber værdi til gavn for børn i folkeskolen nu og i fremtiden. Dét
giver mig energi, og jeg vil glæde mig til at kunne fortsætte at arbejde for vores sager også de
næste to år.

