17. november 2012

Arbejdsprogram 2013
Vedtaget på Skole og Forældres landsmøde 17. november 2012
Skole og Forældre opsætter i 2013 følgende målsætninger, med inspiration fra foreningens
formålsparagraf:

Formålsparagraf
Det er Skole og Forældres formål:
- at styrke samarbejdet mellem hjem, skole og samfund
- at styrke skolebestyrelsernes indflydelse på folkeskolens arbejde
- at styrke forældrenes indflydelse på og ansvar for skolens arbejde
- at styrke folkeskolens stilling i det samlede undervisningstilbud
- at styrke skole-, undervisnings- og opdragelsesformer, der fremmer
den enkelte elevs kundskaber, alsidige udvikling, selvstændighed og
samarbejdsevne

Målsætning 1

Målsætning 2

Styrke
skolebestyrelserne i
at sætte rammer,
angive retning,
:
udforme principper
og føre
tilsyn med skolens
virksomhed

Styrke forældrenes
forståelse for og
indflydelse på deres
børns læring

For at prioritere indsatserne i året er der valgt nedenstående strategiske fokuspunkter, som skal søges
implementeret via hhv. Skole og Forældres politiske niveau og sekretariatsniveau. Det politiske
arbejde foregår på henholdsvis det lokale, regionale og nationale plan.

Strategisk fokus
Inklusion i folkeskolen

Kompetencer

Det politiske arbejde
Være fortaler for de
udviklingsmuligheder, der
ligger i folkeskolens
kommende og nuværende
inklusionprocesser, ved at
de inkluderer alle
relevante parter, herunder
forældre, elever og
skolebestyrelser.
Være fortaler for, at
skolebestyrelserne
anerkendes som strategisk
ledelsesorgan og
samarbejdspartner, i
bestræbelsen for at styrke
børns faglige og
dannelsesmæssige
kundskaber.

Rådgivning og
videndeling

Være fortaler for at
skolebestyrelserne
udnytter hinandens viden
og erfaringer.

Kommunalvalg

Søge indflydelse på den
kommunale skolepolitik i
forbindelse med det
kommende kommunalvalg
i efteråret 2013.
Arbejde for at få lagt
undervisningsmiljøet i
folkeskolen ind under den
almindelige
arbejdsmiljølovgivning

Arbejdsmiljølov

Sekretariatets arbejde
Gennem projektet ”Når
alle er forskellige, er ingen
anderledes” vil
sekretariatet styrke
skolebestyrelsernes
håndtering af de
kommende
inklusionsprocesser.
Skabe større
opmærksomhed omkring
forældrenes positive
indvirkning på deres børns
indlæring og skabe
rammer for at forældrenes
ressourcer udvikles.
Understøtte det politiske
arbejde omkring
kompetencer.
Arbejde for en stadig
kvalitetsudvikling af
rådgivning af foreningens
medlemmer og
enkeltforældre, samt
spredning af denne
information.
Understøtte det politiske
mål om at få indflydelse på
den kommunale
skolepolitik.
Facilitere et forstærket
lobbyarbejde i forhold til
regering og
centraladministration.
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