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Fire formandskandidater, en minister og et
arbejdsprogram
Skole og Forældre afholder landsmøde den 23. - 24. november, hvor der blandt andet skal
vælg es ny formand efter Mette W ith Hag ensen.
Skole og Forældre holder s it årlige lands møde den
23. – 24. november 2018. Programmet på
lands mødet er pakket tæt. Der s kal vælges ny
formand efter Mette With Hagens en, s om s topper
efter s eks år på pos ten. Undervis nings minis ter
Merete Riis ager er på talers tolen, de godt 220
delegerede s kal vedtage et arbejds program for
foreningen i 2019 og der s kal vælges en række nye
hovedbes tyrels es medlemmer.

politik og videre arbejde. Det er s pændende,
intens t og giver s å meget energi til arbejdet i
s kolebes tyrels en, s iger Skole og Forældres
formand, Mette With Hagens en.
Man kan melde s ig s om kandidat til pos ter i Skole
og Forældre frem til s ids te øjeblik. I øjeblikket er
der fire kandidater, der øns ker at afløs e Mette With
Hagens en s om formand for Skole og Forældre. Det
er den nuværende næs tformand Ras mus
Edelberg, forretnings udvalgs medlem Juliane
Overgaard , forretnings udvalgs medlem Sus anne
Gade Claus en og hovedbes tyrels es medlem Janus
Boye.

Hertil kommer kåring af vinderne i DM i
s koleudvikling, s om er en konkurrence om at finde
de beds te udviklings forløb i folkes kolen. Endelig
er der ogs å en række temacafeer, s å deltagerne
kan blive opdateret på ny viden, der er relevant for
arbejdet i s kolebes tyrels en.

Lands mødet s kal ogs å vedtage et
arbejds program, hvor der blandt andet er fors lag
om, at Skole og Forældre s kal arbejde for at give
alle børn lige muligheder, et fors lag om at s ætte
fokus på elevernes undervis nings miljø,

- Lands mødet er fantas tis k vigtigt. Det er her
medlemmerne mødes og tager afgørende
bes lutninger om foreningens
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s amt et fors lag om øget s tøtte til Skole og
Forældres lokalafdelinger.
Skole og Forældres lands møde afholdes i Nyborg
den 23. – 24. november 2018.
Læs Skole og Forældres års beretning 2018
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