
Skole og forældre landsmøde Nov. 2019: 

 

- Pernille Rosenkrantz-Theil (inklusion er fejlet, nu skal der bygges op 

igen, nationale test fjernes i de små klasser, ved større klasser går 

flere børn under radaren, finde ud af hvad vi måler på, 10 år med 

test, ingen fremgang) 

- Maria Ørskov Akselvoll, PHd, sociolog (projekt om digital 

kommunikation, meget stor forskel, inddeler forældre i 4 grupper; 

forkantstrategien, sorteringsstrategien, overlevelsesstrategien, 

distanceringsstrategien, ikke alle forældre nyder at komme på 

skolen eller kommunikere på Aula, hvordan får vi god 

kommunikation med alle forældre. Se kritisk herpå, for meget/ for 

lidt kommunikation. 

- Den gode kommunikation / Aula 

- DM i skoleudvikling (dans i skolegården, de 10 verdensmål, 

teknologi og læringsmiljøer, samarbejde på tværs af lande i 

indskolingen, udvikle indergård, truede bier bedre vilkår, åben skole, 

kreativ udvikling, innovation, valgfagsundervisning udfra ønsker.   

- Generalforsamling; årsberetning (økonomisk ramme, lige kår for alle 

elever, lokaldemokrati), nye strategier (forældre involvering) 

- Skoleledernes forening er kommet med 40 fede forslag 

- BUPL; Ikke i mål med den varierende skoledag 

- Sikre det gode børneliv, processer skal være understøttende for 

motiverede og mindre motiverede børn 

- Læring gennem trivsel 

- Grupper; forældrerådgivningen i skole og forældre, netværk for 

specialundervisning på Facebook. 

- Ønsker til fokus; forældreidentitet, ikke kun biologisk for at sidde i 

SB, skal have børn i folkeskolen for at sidde i SB, så man ikke kan 

melde sig ind i fx 8-9. klasse, 500 børn ser sig selv som intet kønnet.  



 

Hvad jeg tog med derfra: 

At vi i Næstved har en godt netværk med FRO møderne i forhold til vores 

formænd/næstformænd. Andre kommuner har ikke netværk eller har 

andre slags netværk SB på tværs af skoler/dialogmøder. Dog kunne det 

være interessant for andre medlemmer af SB at sidde i sådanne 

netværksgrupper på tværs. 

- Princip for kommunikation / Aula 

- Information til forældre om Aula’s muligheder, fysisk møde. 

- Forældreinddragelse stort issue landet over. 

- 1600 elever giver lov til 4 pladser til landsmøde i skole og forældre, 

4 andre fra Næstved (3 skoler) deltog i landsmødet i år.  

- Masser af brugbare kurser i skole og forældre 

 


