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Landsmødefokus på en stærk skolebestyrelse
og folkeskolereform med kvalitet
Mette W ith Hag ensen blev g envalg t som formand på Skole og Forældres landsmøde.
Kompetente s kolebes tyrels er, bedre kontakt til
hver enkelt forælder og en forts at s tor
opmærks omhed på at få folkes kolereformen
implementeret med en god kvalitet. Det var de tre
fokus punkter, der blev vedtaget i
arbejds programmet på Skole og Forældres
lands møde i Middelfart denne weekend.
Lands mødet havde, med over 220 deltagere, det
højes te antal delegerede i Skole og Forældres
nyere his torie. De delegerede genvalgte Mette
With Hagens en s om formand uden modkandidater.
- Jeg er fantas tis k glad for, at s å mange
engagerede s kolebes tyrels es medlemmer valgte
at bruge en weekend på vores lands møde. Det
vidner om en s tor interes s e for folkes kolen blandt
forældrene. Den interes s e s kal vi nu bruge til både
at gøre hver enkelt s kolebes tyrels e s tærkere og
få folkes kolereformen ført ud i livet ude på hver
enkelt s kole, s iger lands formand Mette With
Hagens en.
Lands mødet valgte ogs å repræs entanter til Skole
og Forældres hovedbes tyrels e.
- På lands mødet var det er tydeligt, at de
delegerede bakker op om indholdet i
folkes kolereformen og er enige i målene. Det, s om
det drejer s ig om nu, er at få gennemført reformen.
Målet for vores arbejde i s kolebes tyrels erne er en
høj kvalitet i elevernes læring, s iger Mette With
Hagens en.
Læs Skole og Forældres arbejds program for 2015

Yderligere kommentarer, lands formand Mette With
Hagens en, mobil 31 71 63 78
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