Arbejdsprogram 2008

Som interesseorganisation for forældrene og skolebestyrelserne reagerer Skole og Samfund i
høj grad på begivenheder og ændringer i samfundet, som vedrører folkeskolen. En stor del af
vores aktiviteter er således ikke lette at forudse eller planlægge lang tid i forvejen.
Men andre dele af arbejdet retter sig mod de indsatsområder, som vi finder specielt vigtige.
Det er disse indsatsområder, der fremhæves i det årlige arbejdsprogram.
I 2008 vil Skole og Samfund arbejde målrettet med følgende emner:
* Bevarelse af folkeskolen som et lokalt skoletilbud med egen ledelse og bestyrelse
* Ændring af tankesættet i folkeskolen, så forældrene overalt ses som en resurse for
børnenes læring
* Styrkelse af Skole og Samfunds lokalafdelinger
* Fremskaffelse af midler til løsning af opgaver, der rækker ud over Skole og Samfunds
kerneopgaver
1. Bevarelse af folkeskolen som et lokalt skoletilbud med egen ledelse og bestyrelse:
Mange kommuner lægger op til sammenlægning af mange skoler til centralt styrede
kæmpeskoler fra skoleåret 2008/09.
Skole og Samfund vil kæmpe for forældrenes ret til at vælge en skolebestyrelse på hver skole
– også hvis flere skoler sammenlægges juridisk, men reelt fortsætter i de samme bygninger.
Også retten til at have en skoleleder på hver skole skal bevares.
I efteråret 2007 udsendte Skole og Samfund et debatoplæg til offentligheden, som bl.a.
sætter fokus på dette spørgsmål. Der blev i 2007 gennemført møder med
undervisningsministeren og uddannelsesordførerne i Folketinget. Der skal i 2008 arbejdes
videre med at påvirke politikere, samarbejdspartnere og offentligheden, således at der
gennemføres lovgivning, der sikrer, at der på alle lokale skoler findes en skoleleder og en
skolebestyrelse.
2. Ændring af tankesættet i folkeskolen, så forældrene overalt ses som en resurse for
børnenes læring:
Undersøgelser viser, at faktorer i hjemmet har den allerstørste betydning for, hvor meget
børnene lærer i skolen. Internationale erfaringer viser endvidere, at alle forældre, uanset
baggrund, kan få værktøjer i hænde, som sætter dem i stand til, bedre at understøtte deres
børns læring.

I årene 2005-07 deltog Skole og Samfund i projektet ”Good Intercultural Dialogue in Schools”,
der har udviklet moduler til undervisning af lærere og forældre vedr. en forbedring af
samarbejdet mellem tosprogede forældre og skolen. I 2008 vil Skole og Samfund forsøge at
udbrede anvendelsen af disse moduler.
Samtidig vil Skole og Samfund søge at skaffe midler til afholdelse af kurser for forældre, som
ønsker at støtte deres børns læring – eventuelt i et samarbejde med seriøse udbydere af
voksenundervisning.
Der henvises i øvrigt til det tilsvarende afsnit i folderen ”Bedre læring til Danmarks børn".
3. Styrkelse af Skole og Samfunds lokalafdelinger:
Der skal gennem kursusvirksomhed motiveres til øget aktivitet i lokalafdelingerne til støtte for
det lokale arbejde, fx udsendelse af materiale til de aktive i lokalafdelingerne, arbejde med
lokalafdelingernes hjemmesider o.l. Medlemsudvalget vil løbende udvikle initiativer over for
lokalafdelingerne og følge op på allerede gennemførte aktiviteter.
4. Fremskaffelse af midler til løsning af opgaver, der rækker ud over Skole og
Samfunds kerneopgaver:
Hovedformålet med Skole og Samfunds arbejde er at styrke forældrenes og
skolebestyrelsernes stilling i folkeskolen. Arbejdet med at servicere medlemmerne og arbejde
for at fremme forældrenes og skolebestyrelsernes interesser finansieres af de kontingent- og
abonnementsindtægter, som indbetales af medlemsskolerne.
I 2008 må det forventes, at antallet af medlemsskoler falder på grund af skolenedlæggelser
og
-sammenlægninger.
I Skole og Samfund ønsker vi at kunne løse andre arbejdsopgaver, som medvirker til at
fremme foreningens mål. For at kunne løse sådanne opgaver bliver det stadig mere
nødvendigt at fremskaffe ekstern finansiering. I 2007 blev der ansat en medarbejder, hvis
hovedopgave det er at fremskaffe ekstern finansiering til opgaver, som Skole og Samfund
ønsker at gennemføre. Arbejdet med at fremskaffe sådanne midler vil blive fortsat og
intensiveret i 2008.
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