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

Navn: Regitze Spenner Ishøy
Valggruppe: 4
Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune): Svend Gønge Skolen, Vordingborg Kommune
Antal år i skolebestyrelsen: 3
Tillidsposter mv. i Skole og Forældre:
- Medlem af Hovedbestyrelsen siden 2020
- Medlem af politikudvalg
- Repræsentant i Dansk Center for Undervisningsmiljøs bestyrelse
- Medlem af advisory board for forskningsprojektet ”pædagogisk indblik”
Hvorfor vil jeg blive en god næstformand:
Jeg kan bidrage med en bred faglig kompetence inden for det pædagogiske felt, hvor jeg både har
erfaring fra special og normalområdet, samt en kandidatuddannelse med fokus på at skabe
forandring og udvikling for andre mennesker.
Hele mit arbejdsliv handler om udvikling, dette vil jeg tage med ind i Skole og forældre, hvor jeg
fortsat vil sætte fokus på at udvikle organisationen, og det vigtige arbejde vi laver ude i
skolebestyrelserne.

Skole og Forældres landsmøde 2021
Ordentlighed er centralt for mig. Som forening skal det vi gør og siger udtrykke et rummeligt og
respektfuldt menneskesyn, og derigennem bidrage til en god tone i debatten om folkeskolen. Hvor
vi ikke kun tager hensyn til dem der kan tage ordet selv, men også giver en stemme til dem der
ikke har overskud og kapacitet til at lade deres egen blive hørt.
Jeg brænder for at bidrage til debatten om skole politik og skolebestyrelsens rolle i folkeskolen.

Mine mål, hvis jeg bliver næstformand:
Vidensdeling og udvikling af viden
Jeg vil arbejde for at Skole og Forældre fortsat bidrager til at udvikle viden omkring det at være
forældre til et barn i folkeskolen, og sætte fokus på vigtigheden af at der foregår vidensdeling
mellem skolebestyrelser, f.eks. igennem et formandsforum, eller arrangementer for
skolebestyrelsesrepræsentanter
Folkeskole for alle
Jeg vil gerne udvide med; skolebestyrelse for alle. Med dette mener jeg at
skolebestyrelsesarbejdet skal gøres til gængeligt og at der sættes fokus på at få den bredest
mulige repræsentation i skolebestyrelsen.
Forældresamarbejde
Det vil altid være mit hjertebarn at arbejde for et godt forældresamarbejde på skolerne, og at sikre,
at forældrene føler sig hørt af ledelse og skolebestyrelse.
En folkeskole med øje for den enkelte elev og familie, er kort sagt min drøm for folkeskolen.
Kort personlig præsentation:
Jeg er 34 år, gift med Jakob og mor til Esther på 12 og Ellie på 4.
Jeg er uddannet Cand. Soc. i Sociale Interventionsstudier og pædagog. Jeg har specialiseret mig i
meningsfuldhed i arbejdslivet og social bæredygtighed.
Til daglig arbejder jeg med tidlig indsats for børn med særlige behov på dagtilbudsområdet.
Som person er jeg smilende, nysgerrig og lyttende, dette kommer til udtryk i min evne til at skabe
gode og værdifulde relationer både privat såvel som fagligt. Jeg stræber altid efter at udvikle mig
selv og min viden, for at kunne bidrage til de kontekster, som jeg indgår i.

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

