Skole og Forældres landsmøde 2021
Jeg stiller op som kandidat til hovedbestyrelsen i Skole og Forældre
Navn:
Grethe Bremer
Valggruppe:
1: Nord- og Midtjylland
Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune):
Gl. Rye Skole og Børnegården Bison (fællesbestyrelse), Skanderborg Komm.
Antal år i skolebestyrelsen:
20 år (heraf 4 år som næstformand og 4 år som formand)
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre:
Hovedbestyrelsesmedlem 2011-nu
Instruktør 2011-nu
Forretningsudvalg 2013-2017
Politisk udvalg 2015-2016
Kursusudvalg 2017-nu
Medstifter af Netværk for Fælles bestyrelser
for Dagtilbud og Folkeskoler 2020-nu

Medlem af følgende følgegrupper:
Socialstyrelsens arbejde med veldokumenterede indsatser
på børne- og ungeområdet samt Forebyggelsespakken
Tidlig indsats – Livslang Effekt. Psykiatrifondens projekt
Mind My Mind. Styregruppen i Lego-fondens og KL’s
projekt Legende Læring – sammenhæng for 4-9-årige børn.
Tidligere: Praksisfaglighed i skolen, Læringskonsulenterne,
DropMob, Karrierelæring og uddannelsesvalg.

Hvorfor vil jeg blive et godt hovedbestyrelsesmedlem:
Jeg har mange års erfaring fra bestyrelsesarbejde, som forælder og lærer. I de faglige følgegrupper har jeg
hentet en bred viden omkring skolen og dens partnere. Jeg har fået politisk indsigt igennem min indsats
lokalt og nationalt. Som instruktør har jeg mødt mange forskellige forældre og medarbejdere, og jeg lytter til
dem alle med interesse, fordi jeg ønsker at forstå deres synspunkt.
Min brede viden giver mig gode muligheder, for at se de enkelte sager fra mange forskellige sider. Jeg vil
fortsat bruge min viden og erfaring til at påvirke landets politikere, og til at udarbejde politikker, kurser m.m.
til skolebestyrelserne og forældrene på vores medlemsskoler.
Jeg brænder for folkeskolen og ønsker fortsat at samarbejde konstruktivt med de andre i hovedbestyrelsen,
om at skabe den bedst mulige hverdag for vores børn.
Det vil jeg arbejde for som hovedbestyrelsesmedlem:
Jeg vil arbejde for den bedst mulige skole, der bygger på faglighed og trivsel. Folkeskolen skal være et
sted, hvor både børn, forældre og medarbejdere har lyst til at være. Det er vi voksnes ansvar at alle trives.
Det sker gennem et konstruktivt samarbejde mellem forældrene, medarbejderne og ikke mindst eleverne.
Forældrene er en uundværlig medspiller, når det gælder børnenes læring og trivsel. Det er vigtigt, at
forældrene har indflydelse på deres børns liv, - det er jo os, der kender dem bedst.
Folkeskolen skal være folkets skole. Et fællesskab med plads til forskellighed, ikke kun forstået som børn
med en diagnose, men også de godt begavede, de tekniske og de kreative talenter. Fagligheden på
skolerne er vigtig, for at børnene kan lære mest muligt. Men alt det der er uden om det rent faglige, alt det
der ikke kan måles og vejes, er mindst lige så vigtigt, hvis vores børn skal blive til ”hele” mennesker.
Folkeskolen skal prioriteres og den skal være gratis.
Vores børns uddannelse er vigtig for fremtiden, både deres egen og samfundets. En god skolegang og
barndom giver bedre muligheder i livet, og vi kommer længst hvis vi løfter i flok.
Vores børn har brug for kvalificeret støtte og opbakning. Børn der mistrives, har ikke brug for at deres
forældre straffes økonomisk. Det er hverken godt for den enkelte eller for fællesskabet. Der skal være
ensartede tilbud i alle kommuner, der skal gribe børnene inden det går galt. Det betaler sig at investere i
folkeskolen og dermed fremtiden, og det kræver en politisk indsats fra vores side.
Kort personlig præsentation:
Jeg er 54 år og gift med Michael. Sammen har vi 5 dejlige børn på 29, 27, 23, 18 og 13 år.
Vi bor i Gl. Rye tæt på Himmelbjerget og nyder naturen omkring os. Jeg er uddannet lærer og NLP-coach.
Interesser har jeg mange af og når jeg fanges, engagerer jeg mig fuldt ud. Samtidig kan jeg godt lide at
arbejde for et fælles projekt og opleve hvordan man i fællesskab kan løfte en større opgave.

