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

Navn: Cecilie Harrits
Valggruppe 1: Nord- og Midtjylland
Skolebestyrelsesmedlem på: Samsøgades Skole i Aarhus
Antal år i skolebestyrelsen: Otte år
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre:
• Tre år som næstformand i SOF med ansvar for bl.a. presse, organisation og politisk
repræsentation i div. udvalg og arbejdsgrupper
• Personligt udpeget til EVA’s repræsentantskab
• Medlem af arbejdsgruppe for den nye meddelelsesbog under ’Sammen om skolen’
• Formand for lokalafdelingen i Aarhus herunder lokal koordination og deltagelse i diverse
følgegrupper
Hvorfor vil jeg blive et godt hovedbestyrelsesmedlem:
• Gennem mine tre år som næstformand har jeg fået et indgående kendskab til foreningens
organisation, politik og samarbejdspartnere
• Jeg har god kontakt til mange skolebestyrelsesmedlemmer i store dele af Danmark
• Jeg har et stort netværk på og en indgående viden om skoleområdet, som jeg kan bringe i
spil i det fortsatte arbejde for at styrke udviklingen af skolen og samarbejdet mellem skole
og hjem.
Det vil jeg arbejde for som hovedbestyrelsesmedlem:
Med respekt for det nye formandskab vil jeg arbejde for den organisatoriske udvikling af Skole og
Forældre, hvor jeg har fokus på at vi skal styrke dialogen med medlemmerne og modernisere
nogle af foreningens arbejdsgange, herunder sikre stabilitet og gennemslagskraft hos den politiske
ledelse.
Jeg er en varm fortaler for lokalt engagement på de enkelte skoler og vil fortsat arbejde for, at
foreningen understøtter lokale netværk mellem bestyrelserne.
Jeg er særligt optaget af, at skolerne skal skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, og at vi
styrker og udvider skolens fællesskaber – både for børn og voksne (herunder forældre). Mit motto i
alt mit politiske arbejde har været, at forandringer, indsatser og tiltag skal give værdi for børnene –
det vil jeg fortsat navigere efter.
I en kommende HB-periode mener jeg også, at vi som forening bør forholde os til hele
bæredygtighedsdagsordenen og skolens rolle i den grønne omstilling.

Skole og Forældres landsmøde 2021
Kort personlig præsentation:
Jeg er 46 år og bor med min familie i Aarhus, hvor mine to piger går i 8. klasse på Samsøgades
Skole, mens min søn går i 3. klasse på Katrinebjergskolen i en NEST-klasse. Den ældste er netop
fyldt 18 år og går i 2.g.
Jeg arbejder som pædagogik- og uddannelsesredaktør på Aarhus Universitetsforlag og er derfor
hele tiden i dialog med pædagogiske forskere og har indsigt i den nyeste forskning på
skoleområdet.
Jeg har et stort demokratisk engagement, som jeg stadig brænder for at bringe spil i det politisk
arbejde for at skabe gode børneliv og gode skoleerfaringer for alle børn.

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

