Arbejdsprogram 2015
Vedtaget på Landsmødet 15. november 2014.
Skole og Forældre opsætter i 2015 følgende målsætninger, med inspiration fra foreningens formålsparagraf:

Formålsparagraf
Det er Skole og Forældres formål:
- at styrke samarbejdet mellem hjem, skole og samfund
- at styrke skolebestyrelsernes indflydelse på folkeskolens arbejde
- at styrke forældrenes indflydelse på og ansvar for skolens arbejde
- at styrke folkeskolens stilling i det samlede undervisningstilbud
- at styrke skole-, undervisnings- og opdragelsesformer, der fremmer
den enkelte elevs kundskaber, alsidige udvikling, selvstændighed og
samarbejdsevne

Målsætning 1

Målsætning 2

Styrke skolebestyrelserne i at sætte
rammer, angive retning, udforme principper og
: føre
tilsyn med skolens
virksomhed

Styrke forældrenes
forståelse for og
indflydelse på deres
børns læring

For at prioritere indsatserne i året er der valgt nedenstående mål, som skal søges implementeret via
hhv. Skole og Forældres politiske niveau og sekretariatsniveau. Det politiske arbejde foregår på henholdsvis det lokale, regionale og nationale plan.

1. Styrke skolebestyrelserne i at sætte rammer, angive retning, udforme
principper og føre tilsyn med skolens virksomhed
a. Succesfuld implementering af projektet ”Kompetenceløft til skolebestyrelser” i henhold til
projektbeskrivelsens succeskriterier.
b. Styrke dialogen mellem skolebestyrelserne og kommunen og skolebestyrelserne indbyrdes, ved blandt andet at få alle kommuner til at afholde de lovpligtige dialogmøder eller
oprette Fælles Rådgivende Organ, samt ved at Skole og Forældre styrker netværk og andre fora.
c. Styrke positioneringen af skolebestyrelsen som en del af skolens samlede ledelse og som
retningsgiver for skolens udvikling.
d. Styrke inklusionsindsatsen i folkeskolen gennem skolebestyrelsens principper og tilsyn
med, at ledelse, medarbejdere og kommune tager ansvar.
e. Styrke strategiske partnerskaber ift. udvalgte emner.

2. Styrke forældrenes forståelse for og indflydelse på deres børns læring
a. Styrke Skole og Forældres tilbud til den brede forældrekreds, fx via nye kurser, sociale
medier, web-indhold, udbredelse af Magasinet Skolebørn, Forældrerådgivningen, o.l.
b. Styrkelse af kontaktforældrerollen m.m. på skolerne.
c. Afsøge muligheder for forskningsprojekt om forældres indflydelse på deres børns læring i
skolen.
d. Styrke forældrenes viden om vejledning ift. uddannelsesvalg

3. Implementering af folkeskolereformen
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fokusere på de nationale mål for læring og trivsel
Styrkelse af de dannelsesmæssige aspekter i skolelivet
Styrke skole-hjem-samarbejdet, herunder tidspunkter hvor forældrene kan deltage.
Udbrede kendskabet til de nye Fælles Mål blandt forældrene
Arbejde for en hensigtsmæssig fleksibilitet omkring personalets tilstedeværelse på skolen
Understøtte skolernes arbejde med at videreudvikle den gode kultur omkring fælles systematisering af lærernes forberedelse af undervisningen.
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