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

Navn: Tanja Lange
Valggruppe 4: Sjælland
Skolebestyrelsesmedlem på: Tølløse skole som formand og Store Merløse skole som menigt
medlem. Holbæk kommune
Antal år i skolebestyrelsen: 14 år heraf 8 år som formand.
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre:
Hvorfor vil jeg blive et godt hovedbestyrelsesmedlem:
Gennem de sidste 14 år, har min kommune, eksperimenteret en del med skolerne. Det er blevet til
4 forskellige skolestrukturer gennem tiden. Først var vi enkelte skoler, så blev vi sammenlagt med
3 andre, for nogle år efter, at blive sammenlagt med yderligere 2, så vi nu var en kæmpe skole
med 6 afdelinger. Nu er vi på vej tilbage, og de to skoler jeg er valgt ind for, er på henholdsvis 1
skole fra 0-9 klasse og 1 skole med tre små afdelinger fra 0-6 klasse. Ydermere er vi med i
frihedsforsøget, hvor jeg kan drage en masse erfaringer.
Jeg har stor erfaring med at lægge pres på kommunalpolitikere og er på fornavn med størstedelen
af kommunalbestyrelsen, da jeg finder samarbejdet vigtigt for folkeskolen.
Det vil jeg arbejde for som hovedbestyrelsesmedlem:
Jeg vil dele ud af mine erfaringer fra de forskellige måder, at drive skole på. Ikke mindst vil jeg
gerne være med til, at udbrede det jeg lærer omkring frihedsforsøget. Hvilke ting bør man udbrede
til hele landet, og hvilke bør man droppe med det samme.
For mig skal folkeskolen være et sted for alle børn, fra alle samfundslag, og med forskellige
forudsætninger. Det skal være et sted hvor trivsel sættes højest, da faglighed kun virker hos børn i
trivsel. Det skal være et sted, som prioriterer børn før økonomi, så alle får det tilbud de passer
bedst ind i.

Kort personlig præsentation:
Jeg er 48 år og bor sammen med min mand på 51 år. Jeg er mor til 4 børn hvoraf de to er vokset
ud af folkeskolen og er godt på vej videre. De to yngste går på hver deres skole, da vores lokale
skole kun til 6. klasse. Den ene er inklusionsbarn med diagnoserne autisme og tourette. Jeg sidder
i bestyrelsen for begge skoler. Til hverdag er jeg selvstændig og vi bor på et nedlagt landbrug.

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

