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Ny lokalafdeling af Skole og Forældre i Varde
Skole og Forældres lokalafdeling i Varde g enopstår efter ni år i dvale.
på følgende mailadres s er:

Skole og Forældre har fået en ny lokalafdeling i
Varde. Den s tiftende generalfors amling blev
afholdt den 30. april 2018. Bes tyrels en for den
nyoprettede lokalafdeling har netop kons titueret
s ig på et bes tyrels es møde den 28. maj.
Bes tyrels es mødet blev afholdt på A ls lev Skole i
Varde.

Mette With Hagens en mette@hagens en.dk
Marianne Sigers ted ms @rotilatgro.nu
Rikke Eg rikkeogmichael@LIVE.DK
Joan Wolf joananders en@hotmail.com

Formand blev Mette With Hagens en, der ogs å er
ogs å er formand for lands organis ationen Skole og
Forældre. Næs tformand blev Marianne Sigers ted,
mens de øvrige bes tyrels es medlemmer er Rikke
Tarp Eg og Joan Wolf.
Deltagerne på generalfors amlingen i april måned
vedtog et arbejds program for Skole og Forældre
Varde med følgende fokus punkter:
A t arbejde på at s kabe et økonomis k grundlag
for foreningens drift
A t være tovholder på en årlig
kompetenceudviklings dag for
s kolebes tyrels es medlemmer
A t etablere foreningen og formands kabet s om
en troværdig og indflydels es rig aktør i
s kolepolitikken i Varde Kommune
På baggrund af arbejds programmet har
lokalafdelingens bes tyrels e s om s ine førs te
gerninger bedt om at få et møde med Varde
Kommunes direktør for Børn, Læring og Job, Britta
Boel, og oprettet en Facebooks ide på adres s en
www.facebook.com/SOFVarde/
Det er Skole og Forældres vedtægter, s om giver
mulighed for at oprette lokalafdelinger, der
formelt s et er en del af Skole og Forældre.
Fremover vil der ogs å kunne findes oplys ninger
om Skole og Forældre Varde på Skole og Forældres
hjemmes ide – www.s koleforaeldre.dk/artikel/lokalafdelinger

Bes tyrels es medlemmerne i Skole og Forældre
Varde kan kontaktes direkte
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