Skole og Forældres landsmøde 2021
Jeg stiller op som kandidat til hovedbestyrelsen i Skole og Forældre
Indsæt evt. foto:

Navn: Clara Nørrevang
Valggruppe (1: Nord- og Midtjylland, 2: Syddanmark, 3: Hovedstaden, 4: Sjælland)
Valggruppe 1
Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune):
Formand i Fællesbestyrelsen i Børneby Nord og det er i Norddjurs kommune
Antal år i skolebestyrelsen:
Jeg har siddet 4 år i Bestyrelsen Ørsted Børneby da jeg var forældre til et børnehavebarn,
så holdt jeg en pause og sidder nu igen i en sammensat bestyrelse som formand og det er
mit 2 år jeg er i gang med. (Sammensat af 3 matrikler = 3 skoler, 3 SFO , 3 børnehaver, ca.
15 – 20 dagplejer, 1 lille gruppe og 1 specialklasse afd.)
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre:
Jeg med i NFS – netværk for specialundervisning og jeg sidder som 1 suppleant i HB.
Hvorfor vil jeg blive et godt hovedbestyrelsesmedlem:

 Jeg er kreativ tænkende
 Jeg er efter tænksom
 Men også beslutsom
 Jeg bidrager til det gode humør
 Jeg har kampgejst
 Jeg er lyttende
 Jeg tænker i løsninger i stedet for forhindringer
 Jeg har GÅ PÅ MOD.

Skole og Forældres landsmøde 2021
Det vil jeg arbejde for som hovedbestyrelsesmedlem:

Jeg vil gerne vise ”Skole og Forældre”, at vi også er på kortet, ude på Djursland.
Jeg vil gerne ind i HB, for at få fingeren på pulsen og se/følge med i hvad der
sker på landsplan på skole området.
Mit hjerte banker stadig for specialbørnene og deres fremtid,
Jeg vil gerne hjælpe med at der kom mere fokus på STORBESTYRELSER, som kommer af
man har sammensat matriklerne, ude i de små samfund. Jeg tænker ikke det er en tendens
der forsvinder, men tværtimod kommer mere af, om vi vil det eller ej. Derfor mener jeg at
der skal mere fokus på dette område og man som ny sammensat storbestyrelse kan hente
lidt hjælp hos SKOLE og FORÆLDRE.
Jeg vil rigtigt gerne arbejde med, hvordan vi som skoletilbud bliver bedre til at holde på
vores elever, hvordan gør man kommunens skoler mere attraktive så vi ikke smider så
mange penge væk til nabo – kommunerne.
Jeg vil gerne arbejde med inspiration, kommunikation og langsigtet løsninger som er vejen
frem for folkeskolernes fremtid. At man som kommune kan inspirerer hinanden på skole
området.
Jeg vil selvfølgelige også hjælpe med at sprede SKOLE og FORÆLDRES budskab ud i de
små bysamfund og tale endnu mere om hvor vigtigt det er at deltage på Landsmødet. Jeg
taler i forvejen om SKOLE og FORÆLDRE, hvor jeg kommer hen.

Kort personlig præsentation:
Jeg er 39 år – min mand Kent 40 år – vi gift på snart 12 år, i alt har vi været sammen i 21 år vores Dreng Silas 12 år og er Infantil autist – vi bor på Djursland i en lille by Ørsted – Her
bor vi med vores 2 hunde og 1 Kat – Jeg har givet mig selv en stor udfordring og det er at
lærer og spille på violin, Føj det er svært – Jeg er et familie menneske –.

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

