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

Navn:
Bjørn Schaumann
Valggruppe 1: Nord- og Midtjylland
Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune):

•
•

Skørping Skole, Rebild Kommune (almenskole med specialklasser)
Bestyrelsen for Rebild Ungdomsskole (indvalgt som repræsentant for kommunens
folkeskoler).

Antal år i skolebestyrelsen: 11 år
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre – p.t.:

•
•
•

Hovedbestyrelsen
Forretningsudvalget
Bestyrelsen for Lokalafdelingen af Skole og Forældre i Rebild Kommune.

Skole og Forældres repræsentant i:
• Digitaliseringspanelet for Undervisningsområdet, Styrelsen for IT og Læring, BUVM
• Referencegruppen til Ressourcecenter for Folkeskolen (Udviklings- og
investeringsprogram for folkeskoleområdet samt Grundskolepanelet), Styrelsen for
Uddannelse og Kvalitet, BUVM
• Det Rådgivende organ til Center for Digital Sundhed, ved Sundhedsstyrelsen
• Elevernes konsortium for det gode undervisningsmiljø. Danske Skoleelever og Dansk
Center for Undervisningsmiljø.
Hvorfor vil jeg blive et godt hovedbestyrelsesmedlem:

Jeg har igennem de seneste to år som medlem af hovedbestyrelsen arbejdet for, at vi som
landsforening understøtter skolebestyrelser og varetager elevers og forældres interesser i
Folkeskolen. Samtidig er jeg aktiv på lokalt niveau, bl.a. i bestyrelsen for vores nye lokalafdeling
af Skole og Forældre, hvor vi samarbejder på tværs af skolebestyrelser og søger indflydelse på
den kommunale beslutningsproces omkring skolepolitikken - senest ved afholdelse af et
storpolitisk møde til påvirkning af den skolepolitiske dagsorden op til byrådsvalget.
Jeg finder det vigtigt at videreformidle holdninger og oplevelser med skolepolitikken hos forældre
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i hele landet, og jeg virker således som repræsentant for Skole og Forældre i centrale råd og
udvalg, der typisk ligger ved ministerierne i hovedstadsområdet.
I arbejdet trækker jeg på min brede faglige baggrund med dels indsigt i den pædagogisk-faglige
verden og dels begreb om de politiske og administrative systemer, der sætter rammer for
udviklingsmulighederne i Folkeskolen. Jeg har en solid faglig ballast til at sætte mig ind i
problemstillinger på skoleområdet og varetage elevers og forældres interesser i
beslutningsprocessen. Jeg har som medlem af forretningsudvalget indhentet stor viden om
foreningens opbygning, og jeg har meget lyst til fortsat at indgå i samarbejdet i hovedbestyrelsen
om den videre udvikling af organisationen.
Det vil jeg arbejde for som hovedbestyrelsesmedlem:

Jeg finder det gennemgående vigtigt at skabe sammenhæng mellem det lokale og det
landspolitiske arbejde i foreningen, så det opleves relevant for medlemmerne. Skole og Forældre
skal være det naturlige valg for skolebestyrelser og forældrene i Folkeskolen, og der må være en
stærk kommunikation til at foreningen fremstår synlig og med klare budskaber.
I forbindelse med den forestående implementering af det nye evaluerings- og
bedømmelsessystem - der indebærer decentralisering til kommuner og skoler landet over - finder
jeg det afgørende med kapacitetsopbygning i skolebestyrelserne og sikring af, at de
forældrevalgte bliver klædt på til de nye opgaver.
Jeg har desuden nogle mærkesager:
• Elevernes trivsel og læring og udvikling af det gode undervisningsmiljø
• Samspil mellem det landspolitiske og det lokale arbejde samt vidensdeling mellem
skolebestyrelser
• Fysisk og mental sundhed i relation til digitale medier
• Konstruktivt skole-hjem-samarbejde
• Tiltag for børn med særlige behov, herunder specialkompetence i inklusionsarbejdet, coteaching og lokalt samarbejde om at modvirke skolevægring
• Skabelse af rammer for en respektfuld kommunikation i skolen
Kort personlig præsentation:

Jeg bor ved Rebild Bakker med min kone og vores tre børn. Mine to døtre går på Skørping Skole
og min søn er nu i gymnasiet.
Min interesse for pædagogik og organisation går langt tilbage, og jeg har været aktiv i børne- og
skolepolitik siden min ældste gik i børnehave.
Jeg er uddannet cand.scient.pol. og lærer. Jeg underviser i offentlig forvaltning på et
erhvervsakademi og er bl.a. censor på Læreruddannelsen ved Danske Professionshøjskoler.

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

