Forslag til Landsmødet for Skole og Forældre 2021
Forslagsstillere:
Sebastian Horst, formand for skolebestyrelsen på Lergravsparkens skole i København og medlem af
bestyrelsen for lokalafdelingen Skole og Forældre København
Kirsten Birk Lassen, medlem af skolebestyrelsen på Utterslev Skole i København og formand for
lokalafdelingen Skole og Forældre København
Linda Hilskov, medlem af skolebestyrelsen på specielskolen Skolen i Charlottegården og medlem af
bestyrelsen for lokalafdelingen Skole og Forældre København.
Der stilles følgende forslag:
”Skole og Forældre arbejder for, at forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer skal udtræde af
skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives, fx i forbindelse med overgang til ungdomsuddannelse.”
Begrundelse:
I dag er det muligt at fortsætte i skolebestyrelsen som forældrevalgt i op til fire år efter at ens eget
barn er gået ud af skolen – og det er der faktisk nogen der gør. Det skaber en situation hvor det
forældrevalgte medlem ikke har sin gang på skolen, ikke har en lokal føling med forældregruppe og
elevgruppe, ikke er på Aula og kort sagt er uden for skolens dagligdag.
Lovgivningens nuværende ramme er givet i folkeskoleloven § 43 med bemærkninger, hvor der står,
at forældrerepræsentanter vælges af og blandt personer, der har børn indskrevet på skolen. Af
lovens bemærkninger fremgår, at forældrerepræsentanten skal udtræde af skolebestyrelsen, hvis
barnet optages i en fri grundskole, statsskole, efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole,
ungdomskostskole og gymnasieskole med grundskoleafdeling (eller hvis barnet hjemtages til
hjemmeundervisning). Forældrerepræsentanten behøver i dag ikke at udtræde, selvom barnet
udskrives i forbindelse med start på ungdomsuddannelse eller optagelse på anden folkeskole.
Folkeskolen er netop karakteriseret ved at være den lokalt forankrede skole. Det, som
forældrerepræsentanterne særligt kan, er at repræsentere de stemmer, der ser og oplever skolen
fra de mange vinkler, som hverken ledelse eller forvaltning gør – i hverdagen med andre forældre og
børn. Dertil kommer, at mange skoler i dag er store, og det gør det endnu mere vigtigt, at alle de
forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer rent faktisk er til stede i skolens hverdag og møder
forældrenes synspunkter, holdninger og oplevelser.
Det er derfor et problem, at forældregruppen kan repræsenteres af personer, der ikke er en del af
en forældregruppe, og ikke har børn, der er en del af skolens undervisningsmiljø og trivselsmiljø.
Derudover kan der være risiko for, at skolebestyrelsesarbejdet bliver tilbageskuende, med reference
til hvordan tingene har været, hvis skolebestyrelsesmedlemmerne repræsenteres af forældre, der
ikke har været en del af skolens hverdag i op til 4 år.
Man kunne mene, at det kan give et uheldigt brud i bestyrelsens arbejde, hvis
bestyrelsesmedlemmer pludselig skal udtræde, fordi deres børn holder op i folkeskolen. Hertil kan
indvendes, at det, at barnet fx afslutter 9.kl. og går ud, ikke er pludseligt, men noget, man kan
planlægge efter. Og det har jo hele tiden været tilfældet i forhold til situationen, hvor barnet skifter
til privatskole. Endelig har bestyrelsen, hvis den finder det gavnligt, mulighed for at tilknytte
eksterne medlemmer.

