2021-Årsberetning

Skole og Forældre Aarhus er en lokalafdeling knyttet
til Skole og Forældre Danmark.
Vores lokalafdeling repræsenterer for tiden skolebestyrelsesforældrene i 39 folkeskoler i Aarhus
Kommune.
Bestyrelsen består af Cecilie (Samsøgades Skole),
Rikke (Mårslet Skole), Ole (Skovvangskolen), Gry
(Katrinebjergskolen), Jeanette (Skødstrup skole),
Karen (Sabro Korsvej skole), og Lene
(Bakkegårdsskolen). Lene og Jeanette genopstiller
ikke til bestyrelsen.

Cecilie, formand
Rikke, Næstformand

Historie, kort
2020-2021
I oktober 2020 blev anden ordinære
generalforsamling afholdt.
Der blev valgt en stor bestyrelse med syv
medlemmer fra syv forskellige skoler.
Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus, FSAA, er
ophørt i januar 2021, og Skole og Forældre Aarhus
er derfor det fælles talerør for skolebestyrelserne i
Aarhus.

2018-2020
Lokalafdelingen blev stiftet i februar 2018.
Allerede i august-oktober 2018 var vi et centralt
omdrejningspunkt i forældre-kampen for vores
lokale skoler (og mod planerne om stor-skoler).
Første ordinære generalforsamling blev afholdt i
marts 2019, og generalforsamlingen ligger nu i
efteråret, også for at tage hensyn til
konstitueringen af de lokale bestyrelser.
I januar 2019 indgik lokalafdelingen en
samarbejdsaftale med B&U/Aarhus Kommune, der
skal fornyes i 2022.

Aktiviteter, møder mv
Bestyrelsesmøder
Siden 2020-generalforsamlingen har vi afholdt i alt
6 bestyrelsesmøder.
På møderne har vi typisk drøftet status fra diverse
eksterne møder og udvalg, sager fra de lokale
bestyrelser og især coronasituationen og
coronahåndteringen på skolerne.
Vi orienterer de lokale bestyrelser med
nyhedsmails til formanden og i facebookgruppen
‘Forældre i skolebestyrelser i Aarhus’.

Eksterne møder og følgegrupper,
bl.a.
• Gensidig orientering om Corona
• Drøftelser af budgetmodel og administrative
fællesskaber med Aarhus Skolelederforening
• Advisory Board, Alle skal med (arbejdet med
mellemformer)
• Udvikling af ny kvalitetsmodel i Aarhus
• Følgegruppe for dansk som andetsprog
• Kvartalsmøder med rådmanden og månedlige
møder med B&U-direktøren.

• Brugerrådet for det koordinerede
kørselstilbud

Dialog og samarbejde
Dialog med skolebestyrelserne

Samarbejdspartnere, bl.a.

•
•
•
•

• Århus Lærerforening
• Aarhus Skolelederforening
• BUPL
• FU
• Århus Forældreorganisation
• B&U-chefer
I oktober 2021 indledes et kommunalt ‘Sammen
og skolen’-projekt, der skal involveres tæt i
dialoger med politikere om tiltag og
beslutninger på skoleområdet.

Nyhedsbreve
Facebook
Direkte henvendelser og kontakt
Rådmandsmøde om budget og KV21

Fremtid
To vigtige nedslag:

Drøftelser

Sammen om skolen kan blive en ny platform for
inddragende skoleudvikling og skolepolitik i
Aarhus

Hvordan kan Skole og Forældre Aarhus bidrage
til en stærkere folkeskolen og ‘flere i
folkeskolen’?

Flere i folkeskolen: Der er i budget 2022-25
afsat 150.000 til forældreorganisationer til
indsatser, der skal styrke folkeskolen – herunder
bestyrelserne.

Hvad skal Skole og Forældre Aarhus gøre for at
understøtte det lokale bestyrelsesarbejde?

Der er brug for nye/flere kræfter i bestyrelsen –
og meget gerne repræsentation fra en
specialskole.

