Skole og Forældres landsmøde 2019
Jeg stiller op som kandidat til hovedbestyrelsen i Skole og Forældre
Indsæt evt. foto:

Navn: Sheku Amadu Jalloh
Valggruppe 3: Hovedstaden
Skolebestyrelsesmedlem på (skole/kommune): Formand på Sortedamskolen
Antal år i skolebestyrelsen: 7
Evt. tillidsposter mv. i Skole og Forældre: HB medlem og medlem af FU (Forretningsudvalg)
Har tidligere også været medlem af Kursusudvalget.

Jeg hedder Sheku Jalloh kendt som JALLOH. Jeg kom til DK som Politisk Flygtninge i november
1990 og er i dag dansk statsborger. I de daglig er jeg ansat på Det Kongelige Bibliotek som
Kontorfuldmægtig, hvor jeg lige har haft mit 25 års jubilæum.
Jeg har været Arbejdsmiljørepræsentant for mine kollegaer (omkring 100) de sidst 3 år og er lige
blev genvalgt for de næste 4 år.
Jeg læste til Journalist i Liberia med 3 måneder praktik i USA.
Uddannelse: Kontoruddannet, biblioteksassistent uddannelse. Har også taget en
diplomuddannelse i Informationssøgning fra IVA (tidligere biblioteksskole) været i kursusforløb for
biblioteksassistenter og om generelle informationsvagtkompetence når man har informationsvagt
på Det kongelige Bibliotek.
Tillidshverv: Skolebestyrelsesformand på Sortedamskolen, Afdelingsformand for Bo- Vitas
afdeling 30 på Østerbro, medlem af Bo- Vitas repræsentantskabet.

I Danmark bor mennesker med forskellige etniske oprindelser og deres børn går på de danske
folkeskole. Folkeskolen er nok den meste integrerede institution vi har i vores samfund. Ikke alle
nytilkommet familier formår at skabe kontakt med det omkringliggende samfund, men hvis de har
børn i folkeskolen, tror jeg at danske værdier, sproget og kulturen mv. i større grad bliver
nærværende for familien, fordi barnet/børnene dagligt mødes af dette og bringer det med hjem.
Det er en stor og vigtig opgave for folkeskolen. Derfor vil det være godt hvis Skole og Forældre
afspejler vores samfund mest muligt, da det beriger Hovedbestyrelsens arbejde.

Jeg er far til Wurie som går i 7V. og Ibrahim som går i 9A.
Mit største ønske er, at mine og andres børn får et godt liv her i landet. Derfor er det helt
afgørende for mig, at de går i en god folkeskole.
Jeg brænder meget for folkeskolens arbejde og da vores samfund, er et kosmopolitisk samfund,
skal der være plads til alle dem der vil og kan.

Afslutningsvis vi jeg sige, at jeg yder meget i vores samfund og derfor håber jeg, at I genvælger
mig så jeg kan gøre min indflydelse gældende og arbejde for folkeskolen, styrke
skolebestyrelserne og forbedre skole-hjem-samarbejdet, til gavn for alle børn.

