Kære skoleudvalg og skoleforvaltning
I den forbindelse med forårets valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, vil Skole og Forældre
gerne orientere jer om, hvilke tiltag vi sætter i gang for at skabe opmærksomhed om valget gennem en
kampagne, der er støttet af undervisningsministeriet.
Mulig koordinering
Vi har allerede talt med skoleforvaltninger, der forbereder en aktiv indsats for at sikre opmærksomhed og
interesse for valget og som ønsker at koordinere deres aktiviteter med vores, således at der arbejdes
koordineret på at sætte fokus på

Skolebestyrelsesvalg 2018
Tiltag:
Skole og Forældre er allerede i gang med at informere skolebestyrelsesmedlemmerne og skoleledelsen om
vigtigheden af at komme godt fra start. Der sendes løbende informationsskrivelser ud og disse lægges på
dette site: http://skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsesvalg-2018
Her findes også en oversigt over lovgivning og regler i forbindelse med valget.
Kommende tiltag:
Primo januar 2018: Valglogo og skabeloner til valgplakater, kandidatopstilling mv. udsendes til
skolebestyrelserne og skoleledelsen og lægges på ovennævnte hjemmeside til fri download.
Februar 2018: Igangsætter vi en kampagne over for alle forældre. Kampagnen er udformet som en quiz til
alle forældre, der skal skabe opmærksomhed om forældrerollen, om vigtigheden af skolen og forældrenes
arrangement samt give en refleksion over muligheden for at stille op som kandidat til
skolebestyrelsesvalget.
Vi går efter kampvalg på skolerne!
Når vi går efter kampvalg er det bl.a. begrundet i, at det vil
 give skolebestyrelserne større legitimitet i forhold til at repræsentere forældrene,
 skabe opmærksomhed om skolebestyrelserne og
 synliggøre skolebestyrelsens arbejde på skolen, både blandt medarbejdere og ikke mindst blandt
forældrene.
Der er brug for aktive skolebestyrelser, som i samarbejde med skoleledelsen og alle skolens parter kan
skabe den bedste skole for alle børn. Derfor håber vi at I, også i jeres forvaltning, vil være med til at sætte
fokus på skolebestyrelsesvalget.
Har I brug for yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte os på post@skole-foraeldre.dk eller på
telefon 3326 1721.
De bedste hilsner
Skole og Forældre
www.skole-forældre.dk

