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Mere viden om økonomi, samarbejde og
indflydelse
Skole og Forældres medlemsundersøg else viser et behov for forening ens materialer om
skolebestyrelsens arbejde med budg ettet, samarbejdet i skolebestyrelsen og
skolebestyrelsens indflydelse g enerelt.
Skole og Forældre har i løbet af s ommeren 2017
lavet en medlems unders øgels e med henblik på at
få mere at vide om Skole og Forældres medlemmer
og medlemmernes øns ker til foreningens
aktiviteter.

s iger Skole og Forældres formand.
Medlems unders øgels en vis er, at der overordnet
er tilfreds hed blandt medlemmerne med Skole og
Forældres medlems ydels er, pres s earbejde og
lobbyinds ats .

Det fremgår af unders øgels en, at medlemmerne
is ær finder emnerne økonomi, s amarbejde og
indflydels e vans kelige at arbejde med i
s kolebes tyrels en.

Unders øgels en giver ogs å en karakteris tik af
Skole og Forældres medlemmer. Det typis ke
s kolebes tyrels es medlem en kvinde på 40-49 år
med en mellemlang eller lang videregående
uddannels e på en folkes kole med under 1000
elever.

På den baggrund fremhæver Skole og Forældre to
hæfter i s erien ”Skolebes tyrels ens arbejde”, der
begge er til gratis download. Hæfterne er følgende:
Indflydels e gennem s amarbejde
Indflydels e gennem budgettet
- De to hæfter bes kæftiger s ig med de emner, s om
medlemmerne ifølge medlems unders øgels en
s ynes er mes t vans kelige at arbejde med i
s kolebes tyrels en. Læs dem førs t, og læs derefter
de andre hæfter i s erien efter behov, s iger Skole
og Forældres formand, Mette With Hagens en.
Unders øgels en vis er ogs å, at medlemmerne is ær
kender Skole og Forældre fra den trykte udgave af
magas inet Skolebørn og foreningens
nyheds breve på e-mail, mens det er et mindretal
af medlemmerne, der har deltaget i et af
foreningens s eminarer og kurs er for
s kolebes tyrels es medlemmer eller kontaktet
rådgivningen for s kolebes tyrels es medlemmer.
- Jeg vil opfordre medlemmerne til at deltage i
vores s eminarer og kurs er, og at ringe til vores
s kolebes tyrels es rådgivning, fordi vi ved det
s ætter turbo på s kolebes tyrels ens arbejde med
at lave principper, føre tils yn og forbedre
kvaliteten af s kolebes tyrels es møderne,
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