Arbejdet i skolebestyrelsen er forældrenes direkte
adgang til medbestemmelse på skolen. Vi har
indflydelse på forhold, som er vigtige for vores børns
hverdag: Hvornår må overbygningseleverne gå i
Brugsen? Hvordan undgår vi mobning på skolen, og
hvad gør vi, hvis den alligevel finder sted? Disse og
mange flere emner har vi haft interessante drøftelser
om, og de er mundet ud i principper, som hele skolen
derefter styrer efter. Vi forældrerepræsentanter er
betydningsfulde medspillere i det samarbejde, fordi vi
ser tingene fra forældrenes synsvinkel.
En vigtig sidegevinst ved en post i skolebestyrelsen

er, at man får en dybere indsigt i hele skolens liv:
Jeg har set budgetter, læst forskellige rapporter, læst
rigtig mange kompetente læreres/pædagogers
ansøgninger om job på skolen, været med til
ansættelsessamtaler, været til dialogmøder med
kommunen etc. Det hele har været interessant og
lærerigt, og jeg har været glad for min tid i bestyrelsen.
Marie Louise Gabriel
Arbejdet i skolebestyrelsen giver en sjælden indsigt i
skolens virke og det komplekse samarbejde mellem
skoleledelse, personalet og forældrene.
Det er udfordrende og til tider vanskeligt at balancere i
spændingsfeltet mellem skoleledelse og forældre, hvor
forventningerne kan være modsatrettede.

Som forældrenes repræsentant, er jeg
medansvarlig for at sætte rammen for det gode
skoleliv.
Katja Juul Nielsen

Alt dette får du ud af at være en
del af skolebestyrelsen!
At være medlem af skolebestyrelsen, giver dig
indsigt i et moderne skoleliv. Du får større viden om
elevernes skoledage (emneuger, anderledes
undervisning, temadage, konkurrencer etc.), ledelsens
hverdag og det store arbejde lærerne yder hver dag,
for at vore børn har en god og inspirerende skolegang.
I skolebestyrelsen har jeg fået større viden på mange
punkter: Hvad er nyt i den nye skolereform? Hvad er
understøttende undervisning? Hvordan får børnene
bevægelse i de forskellige fag? Hvad laver et
forældreråd? Hvad kan jeg gøre for at bakke trivslen op
i en klasse som forælder?
I skolebestyrelsen har jeg været med til at tænke

over det filosofiske spørgsmål (netop med en
undrende tilgang) hvad er egentlig en god
skolegang? – er det egentlig vigtigt altid at være en
del af et fællesskab eller skal man indimellem også
kunne trække sig? Hvad mener vi om dannelse og
læring – hvad er det?
Som medlem af skolebestyrelsen går man kun ind i
principielle overvejelser og laver principper på et
overordnet niveau; ledelsen tager sig af evt.
personsager sammen med de relevante lærere.
Som skolebestyrelsesmedlem har jeg været budbringer
af spørgsmål fra forældre til skolen (de har skrevet til
mig) og jeg har bagefter at spørgsmålet er blevet vendt
på et bestyrelsesmøde, forsøgt at formidle et svar, så
kommunikationen er god.
Dorte Volck Paulsen

Som medlem af skolebestyrelsen er jeg blevet
klogere på mine børns hverdag. Jeg har lært skolen
at kende på en ny måde, og jeg har mulighed for at
være med til at gøre skolen til en endnu bedre skole.
Else Lauridsen
Jeg har kun været med i bestyrelsen i kort tid. Men jeg
har allerede fået en god indsigt i hvordan skolen
fungerer indefra og fået en forståelse for, hvor stort et
arbejde det er, at drive skolen og hvilken kæmpe
indsats lærere og ledelse ligger i at få hverdagen til at
fungere.
Det er spændende og udfordrende, at have indflydelse
på hvilken retning skolen skal arbejde i og det er en

fornøjelse at opleve hvordan der hele tiden
arbejdes med at optimere undervisningen, så der
kommer det maksimale udbytte af undervisningen.
Og jeg kan allerede nu mærke, at det er nogle svære

dilemmaer man bliver mødt med, fordi det
handler om mennesker og ikke bare ting. Det er
meget sværere at træffe beslutninger, når man ved at
det får konsekvenser for nogle personer end hvis det
bare er ting.
Inger Pihl Byriel
Som medlem af skolebestyrelsen, har jeg

medindflydelse på vigtige beslutninger omkring
skolen, fx i forhold til principper, ansættelser og
budget. Det er spændende og udfordrende, at være
med til at finde balance imellem ønsker, visioner og
virkelighed.
Linda Kyed Brill Husballe

