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

Navn:

Toke Arndal

Valggruppe: 2, Syddanmark
Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune): Tallerupskolen, Assens Kommune
Antal år i skolebestyrelsen: 7
Tillidsposter mv. i Skole og Forældre:
-

Hovedbestyrelsesmedlem siden 2015
Formand for politikudvalget
Medlem af forretningsudvalget
Repræsentant i flere eksterne udvalg

Hvorfor vil jeg blive en god næstformand:
Jeg har lang og bred erfaring indenfor politisk interessevaretagelse i det hele taget og
uddannelsespolitik i særdeleshed. Jeg ser frem til i endnu højere grad at bruge denne erfaring som
talsmand for os forældre med børn i den danske folkeskole.
Herudover vil jeg bruge min organisatoriske og ledelsesmæssige erfaring til at understøtte den
fortsatte forandring af Skole og Forældre fra primært at være en organisationen for
skolebestyrelser til at være for alle folkeskoleforældre. Jeg ser i den forbindelse mine 6 års erfaring
i hovedbestyrelsen som en styrke. Jeg kender organisationen rigtig godt. Herunder også de
områder, hvor vi har behov for at udvikle og forandre os.

Skole og Forældres landsmøde 2021
Mine mål, hvis jeg bliver næstformand:
Jeg har to primære mål, som begge handler om synlighed:
1. Synlighed i offentligheden
Der er stor respekt om Skole og Forældre i undervisningsministeriet og blandt de øvrige
interesseorganisationer omkring folkeskolen. Men vi mangler synlighed i den offentlige
debat om skolen. Jeg har derfor som mål, at Skole og Forældre i højere grad optræder
som en klar og tydelig repræsentant for forældrenes interesser i offentligheden.
2. Synlighed blandt forældre og skolebestyrelser
Den bemærkning jeg oftest hører om Skole og Forældre fra skolebestyrelser er ”Hvad skal
vi bruge jer til?”. Det forstærker mig i, at vi har en meget stor udfordring i forhold til at nå ud
til vores medlemmer i skolebestyrelserne.
Jeg har derfor som mål at komme meget rundt i landet og møde vores medlemmer der,
hvor de er.
Kort personlig præsentation:
Jeg er 40 år og har drenge i 4. og 7. klasse.
Jeg har været formand for skolebestyrelsen lige siden den ældste startede i 0. klasse.
Jeg er uddannet politolog, og arbejder som administrationschef i SALUS Boligadministration.
I min fritid er jeg udover arbejdet i skolebestyrelsen og Skole og Forældre aktiv spejder hos KFUM
Spejderne i Tommerup.
For yderligere se www.linkedin.com/in/tokearndal/

