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

Navn: Mette Gudmand
Valggruppe 2: Syddanmark
Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune):
Esbjerg – Distrikt Cosmos bestående af 3 skoler
Antal år i skolebestyrelsen:
5 år som næstformand
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre:
-

Hovedbestyrelse medlem i 4 år

-

Kursusudvalget i 2 år

-

Skole og forældre-repræsentant i undervisningsministeriet, følgegruppe for de
årlige målinger af trivsel i de danske folkeskoler 2 år
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Hvorfor vil jeg blive et godt hovedbestyrelsesmedlem:
Jeg er har en uddannelse inden for offentlig administration, læst på UCsyd i Esbjerg hvor
der er fokus på effektivisering af den offentlige administration og tværfaglige samarbejde.
Her har jeg haft fokus på de danske folkeskoler
Jeg har en kandidat som sociolog læst på Syddansk universitet, hvor jeg gennem hele
min uddannelse har arbejdet med, hvordan vi kan opnå et bedre tværfaglig samarbejde
mellem forældre, lærer og ledelse, så vi som forældre kan komme tættere på vores børns
hverdag, foruden dette, har jeg arbejdet med hvor vigtigt behovet er for at der er 2 lærer
ordning, i forhold til hvordan vores børn bliver fagligt og socialt påvirkede negativt. Det er
blot en realitet, at en lærer ikke altid kan varetage så mange børn, når vi i de danske
folkeskoler, har meget fokus på inklusion, hvilket giver og har store konsekvenser inden
for klassedannelse.
Jeg bor i Esbjerg, hvor vi er så heldige at være en del af frikommune forsøget. Hvilket
betyder at vi arbejder koncentreret med hvordan vi kan arbejde med at børnene trives og
bliver fagligt bedre, blandt andet gennem kortere skoledage, mere social aktivitet efter
skole, så vores børn ikke bare går hjem og sidder, alt sammen er med god opbakning fra
kommunen
Alt sammen gør jeg kan bidrage med erfaring og ny viden, som kan komme alle landets
folkeskoler til gode
Jeg brænder virkelig for arbejdet og min erfaring i hovedbestyrelsen gennem de sidste 4
år og min faglige baggrund, gør at jeg er en god kandidat til hovedbestyrelsesmedlem.
Det vil jeg arbejde for som hovedbestyrelsesmedlem:
Jeg vil arbejde med børns trivsel, individuel og klassen som helhed, hvordan det påvirker
deres dagligdag, både i skolen og der hjemme, og påvirkningen af fagligheden, i sidste
ende har det konsekvenser for vores samfunds fremtid
Jeg tror på at en rigtig stor del af det arbejde, der skal gøres er noget skolebestyrelserne
kan bidrage med, vi er tæt på børn og forældre igennem vores egen dagligdag, derfor vil
jeg bruge kræfter på gennem arbejdet hos skole og forældre til at gøre skolebestyrelserne
stærkere.
Kort personlig præsentation:
Mit navn er Mette og bor i Esbjerg med kæresten og vores 4 sammenbragte børn, på
henholdsvis 7, 7 9 og 11 år. Vi prioritere en hverdag, hvor der skal være plads til sjov med
både venner og forældre, vi tror på at nærvær er vigtig, uanset om det drejer sig om børns
sport, leg og lektier. Vi tror på at være nærværende giver både børn og forældre mere
overskud i hverdagen.
Jeg vil ønske jeg kunne være med til bidrage med viden og erfaring, til dette års
landsmøde, men desværre, er min pige blevet akut indlagt på sygehuset, med en grim
hjernerystelse.
Mit arbejde hos skole og forældre er noget jeg ligger en store ære i, derfor ønsker jeg at
kunne forsætte.
Så håber i ville stemme på, så jeg kan bidrage til at vi for en folkeskole der er for alle.
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Den udfyldte blanket indsendes til post@skole-foraeldre.dk, hvorefter vi offentliggør den på
landsmødets hjemmeside.

