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

Navn: Fie Bjørnholt-Schou
Valggruppe: 4
Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune):
Bestyrelsesformand for Eskilstrup Børne og Skolefællesskab. Guldborgsund kommune
Antal år i skolebestyrelsen: Ca. 4
Tillidsposter mv. i Skole og Forældre:
-

Medlem af Hovedbestyrelsen siden 2020

Hvorfor vil jeg blive en god næstformand:
Jeg anser det som en af næstformandens fornemste opgave at kunne træde til, når formanden har
behov for det og i hans sted repræsentere hovedbestyrelsen og Skole og Forældre på en
respektfuld måde. Som selvstændig har jeg stor frihed til at løfte den opgave.
Jeg er god til at se muligheder, stille de svære spørgsmål og til at udfordre både autoriteter og
fastgroede narrativer. Jeg er god til at observere og gennemskue skjulte agendaer, kalde bullshit
for hvad det er (når det er nødvendigt) og skære igennem, så fokus kan være på det, det handler
om, nemlig vores alle sammens børn og deres fremtid.
Disse menneskelige kvaliteter gør mig til en værdifuld sparrings- og samarbejdspartner for både
formanden, hovedbestyrelsen og sekretariatet.

Skole og Forældres landsmøde 2021
Mine mål, hvis jeg bliver næstformand:
Et af mine mål er at arbejde for at gøre op med os og dem mentaliteten. Jeg oplever alt for ofte at
samarbejde mellem bestyrelse og ledelse er udfordrende og at det skaber spændinger til det
punkt, hvor et samarbejde bliver næsten umuligt.
På hovedbestyrelsesplan arbejder vores foreninger Skoleleder foreningen og Skole og Forældre
godt sammen og det ser man tydeligt i den nye aftale om de politiske rammer for det nye
evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Men nede på gulvet ser virkeligheden mange
steder helt anderledes ud.
Jeg vil arbejde for, at man foreningerne imellem får italesat dette, så vi sammen kan finde på en
løsning til, hvordan man kan inspirere til det gode samarbejde, så fokus kan være på den bedst
mulige hverdag for vores børn. Folkeskolen er fundamentet i vores samfund, det er dér fremtidens
mennesker bliver skabt og vi skal samarbejde med og ikke modarbejde hinanden.
Jeg har sammen med Grethe Bremer startet Netværk for Fælles bestyrelser for Dagtilbud og
Folkeskoler. Jeg vil som næstformand også arbejde for, at vi som forening bliver mere bevidste
om, hvad det er for nogle hverdagsudfordringer det giver i bestyrelsesarbejde, når man er en del af
en fælles bestyrelse. Som forening mener jeg vi bliver nødt til at forholde os til fælles bestyrelser
for jeg er sikker på at fremtiden vil byde på flere af dem. Udvikling af et kursus specifikt til fælles
bestyrelser vil også være en kæmpe hjælp.
Kort personlig præsentation:
Jeg kommer fra Falster og er efter en del år i København flyttet tilbage igen.
Jeg er 44 år.
Jeg er gift med Kaare og vi har sammen Theo på 7 og Aske på 5, hvilket betyder at jeg ser frem til
mange år i folkeskolen og dermed mulighed for at være en central del af Skole og Forældre det
næste årti.
For små 3 år siden startede jeg virksomheden Selvskaderådgivning, hvor jeg rådgiver selvskadere
og deres pårørende. Jeg holder også foredrag for både pårørende, fagpersonale og selvskadere.
Jeg arbejder for, at der kommer meget mere fokus på tidlig indsat og at både fagpersonale og
forældre får den viden og de redskaber, der skal til for at kunne tyde de tidlige tegn på mistrivsel,
der kan føre til selvskade adfærd.
Jeg er lokalpolitisk aktiv og sidder også i bestyrelsen på en lokal special efterskole.

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

