
DENNE ÅRSBERETNING ER ET SUPPLEMENT TIL FORMANDENS 
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NOVEMBER 2020. DEN ER HENVENDT TIL LANDSMØDETS DELTAGERE OG 
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FOR FORÆLDRE I FOLKESKOLEN HAR ARBEJDET MED I DET 
FORLØBNE ÅR. 
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Formandskabets medieaktivitet 1. halvår 2020 

Antal medieomtaler, Facebookopslag
og tweets i alt 

1. halvår 2019 324 

2. halvår 2019 417 

1. halvår 2020 521 

http://www.skole-foraeldre.dk
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Personer med * er medlem af forretningsudvalget. 

http://www.skole-foraeldre.dk
mailto:rae@skole-foraeldre.dk
mailto:rae@skole-foraeldre.dk
mailto:ch@skole-foraeldre.dk
mailto:grethe.bremer@gefiber.dk
mailto:sgc@skole-foraeldre.dk
mailto:tglavind@gmail.com
mailto:torsten@topbjerg.dk%0d
mailto:makapaja@gmail.com
mailto:bschaumann@gmail.com
mailto:heidisholm@gmail.com
mailto:tarndal@gmail.com
mailto:cbl@sdu.dk
mailto:anq@sdu.dk
mailto:youngtimergarage@gmail.com
mailto:mettegudmand@gmail.com
mailto:tombondejensen@gmail.com
mailto:camilla_brejnbjerg_beier@hotmail.com
mailto:camilla.castella@gmail.com
mailto:sheku1407@yahoo.dk
mailto:aravnjoensen@gmail.com
mailto:thomas.garfort@gmail.com
mailto:gitte.benedikte@gmail.com
mailto:zilotte@gmail.com
mailto:kristina@themsen.net

