
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 

 

Året 2020 - 2021 er Skole og Forældre Aalborgs 2. år som lokalforening. På generalforsamlingen 

deltog 9 menige medlemmer. I forhold til den stiftende generalforsamling i 2019 hvor der deltog 4 

menige medlemmer er dette en fremgang der viser øgende interesse for det Skole og Forældre står 

for.  

 

BESTYRELSEN 

 

Der blev valgt en bestyrelse til denne periode bestående af 5 bestyrelsesrepræsentanter der 

forholdsvis hurtigt desværre blev reduceret til 4 bestyrelsesmedlemmer der har siddet perioden ud. 

Der har ikke været mulighed for at supplere op med suppleanter da der ikke har været suppleanter at 

tage af. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen var afholdt, og Claus Nielsen blev 

valgt til formand. 

 

ARBEJDSPROGRAMMET 

 

På generalforsamlingen blev arbejdsprogrammet vedtaget, og bestyrelsen har på bestyrelsesmøderne 

arbejdet ud fra arbejdsprogrammet for at sikre vores medlemmers interesse. Bestyrelsen har ud over 

de 4 bestyrelsesmøder gennemført 27 aktiviteter i år som støtter op om arbejdsprogrammet. Vi har 

deltaget på 5 skolebestyrelsesmøder og har en del skolebestyrelser der har vist interesse for vores 

deltagelse.  

 

Vedrørende arbejdsprogrammet der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2020 var der 5 punkter. 

Alle 5 punkter har været arbejdet på 

 

1: At foreningen og formandskabet indgår som en troværdig og indflydelsesrig aktør i skolepolitikken i 

Aalborg Kommune 

 

og 

 

2: At indgå en partnerskabsaftale med Aalborg Kommune, der fastlægger foreningens rolle og samspil 

med Aalborg Kommune.  

 

Lokalforeningen har indgået i dialog med den nye rådmand og skolechefen. Skole og Forældres 

formand Rasmus Edelberg har deltaget og vi har i fællesskab positioneret lokalforeningen i forhold til 

andre aktører herunder skolebestyrelsernes fællesråd. Lokalforeningen er ikke en konkurrent til de 

andre foreninger, men udfylder en meget vigtig plads i forhold til ALLE forældre til skolebørn i Aalborg 

kommune. Derfor har lokalforeningen aftalt at mødes med SFR i næste periode, hvor vi forventer at en 

endelig partnerskabsaftale kan komme på plads. 

 

3: At klæde forældre og skolebestyrelser på til samarbejde med skolen for eksempel ved etablering af 

fokusgrupper   
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Lokalforeningen har i en længere periode arbejde med en fokusgruppe, der har fokus på at der findes 

de rigtige skoletilbud til elever, så eleverne ikke ender i skolevægring med de konsekvenser det end 

måtte medføre. Vi har deltaget i dialog med skoleforvaltningen, skoleudvalget og forældre for at 

identificere mulige løsninger og præventive tiltag.  

 

Lokalforeningen har faciliteret procesforløb med forældrerepræsentanter fra 9 skolebestyrelser i 

forbindelse med besparelser på grupper 3 og 4 eleverne. Procesforløbet mundede ud i dialogmøde 

med repræsentanter fra skoleudvalget og skoleforvaltningen.  

 

Seneste initiativ er at skabe en fokusgruppe der skal have fokus på forældresamarbejdet på og 

mellem skolerne. 

 

4: At styrke skolebestyrelsernes og foreningernes indflydelse gennem tættere partnerskab og 

samarbejde i Aalborg Kommune 

 

Skolebestyrelserne er vigtige for skolernes virke. Skoleforvaltningen og Skole og Forældre har fokus 

på at ALLE skolebestyrelsesmedlemmer bliver klædt på til skolebestyrelsesarbejdet. Skole og 

Forældre har informeret om vores kurser efter forespørgsel fra skoleforvaltningen.   

 

5: Synliggøre foreningen og lokalafdelingen 

 

Lokalforeningen har kontaktet skolebestyrelser på skolerne i Aalborg med henblik på synliggørelse. 5 

skoler takkede ja til tilbuddet. Flere skoler har vist interesse, og vil gerne mødes når det bliver muligt 

at mødes fysisk og ikke kun via online møde. 

 

Lokalforeningen har afholdt åbent-hus-arrangement, hvor forældre er blevet tilbudt at møde 

lokalforeningen fysisk. Det var en svær balance mellem at risikere ikke at overholde Covid-19 

restriktionerne og opnå større succes med tiltaget. Det endte med at vi var så forsigtige at ingen 

dukkede op til arrangementet. På trods af det er der stadig planer om flere åbent-hus-arrangementer 

fremover.   

 

MEDLEMSSKOLER 

 

2 nye skoler har meldt sig ind i Skole og Forældre, Sofiendalsskolen og Vodskov Skole, og 3 skoler 

har meldt sig ud, Mellervang Skolen, Nr. Uttrup Skole og Stolpedalskolen. Vi er i dialog med alle tre 

skoler.  

 

PERSONLIGE MEDLEMMER 

 

Foreningen har opfordret forældre til at blive personlige medlemmer. I dag er der 9 personlige 

medlemmer i Aalborg kommune. Skole og Forældre arbejder på en stærk forældrebevægelse, som er 

en del af strategien for 2020-2023 Vision og Strategi for Skole og Forældre | Skole og Forældre 

(skole-foraeldre.dk) Der forventes at komme mere klarhed over hvilke muligheder personlige 

medlemmer har i nærmeste fremtid. 

   

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/vision-og-strategi-skole-og-for%C3%A6ldre
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/vision-og-strategi-skole-og-for%C3%A6ldre
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FORÆLDRERÅDGIVNINGEN OG SKOLEBØRN 

 

Lokalforeningen arbejder sammen med forældrerådgivningen og skolebørn, der er en del af Skole og 

Forældre. Lokalforeningen arbejder fortsat på at afstemme en samarbejdsmodel der passer. 

 

SAMARBEJDE MED ANDRE AKTØRER 

 

Foreningen samarbejder med Jacobsen360, der har været yderst behjælpsom i at stille rammer til 

rådighed som lokalforeningen har kunne profitere af. Bestyrelsen ser et stort potentiale i et fortsat 

samarbejde.   

 

LÆRING 

 

Lokalforeningen har nu eksisteret siden 2019, så foreningen er stadig meget ny i Aalborg kommune. 

Vi er blevet bekræftet i at der er brug for skole og forældre i Aalborg kommune. De ting 

lokalforeningen står for er vigtigt i forhold til vores børns trivsel og læring. Samarbejde med og mellem 

forældre har enormt stor betydning for at vi lykkes med de midler der er til rådighed. Alle børn er 

forskellige, og derfor er det vigtigt at vi møder dem rigtigt. Alle børn vil gerne føle de er noget værd og 

at de har betydning for deres venner og skole.  

 

Lokalforeningen har forsøgt at søge tilskud til aktiviteter i forretningsudvalget, der skal støtte op 

omkring lokalforeningens virke. Målet med ansøgning var at: 

 

• Skole og Forældre ses som en troværdig samarbejdspartner for forældrene gennem gode 

oplevelser 

• Skole og Forældre bliver kendt i det Nordjyske for vores gode kvalitet, hvor man har lyst til at 

blive medlemsskole og hvor man som medlemsskole har lyst til at fortsætte.  

• Skole og Forældre er et sted man har lyst til at komme og samtidig blive personligt medlem. 

• Skole og Forældre giver dig mere med end du havde forventet 

• Skole og Forældre giver dig lyst til at blive endnu længere  

• I mødet med Skole og Forældre giver vi mulighed for at kunne distribuere materiale, foldere 

og andet lokalt  

• Endelig handler det om at vi kan bidrage til at opstarte endnu flere lokalafdelinger heroppe, 

hvis vi får stillet det rigtige hold, da vi er tætte på. 

 

Ansøgningen blev afvist med begrundelsen 

 

”Det er svært at se ud fra ansøgningen, hvad pengene egentlig tænkes at gå til. Det er FU´s 

opfattelse, at formålet i ansøgningen ikke flugter med de vedtagne principper for tildeling af støtte, 

som siger at tildelte midler skal gå til konkrete aktiviteter til medlemmer eller forældre. 

FU opfordrer lokalafdeling Aalborg til at søge igen, men så ansøgningen ligger tydeligt inden for 

principperne for støtte.” 

 

Lokalforeningen er heldigvis grundet vores ihærdige arbejde blevet mere synlig hvilket kan ses ud fra 

den øgede interesse. Lokalforeningen har brug for en stærk -og fuld bemandet bestyrelse. 

Vedtægterne giver mulighed for 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Det er vigtigt at vi får alle 
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disse pladser bemandet, da lokalforeningen arbejdsprogram afhænger af deltagelse og opbakning 

blandt de repræsenterede. Når man bliver en del af lokalforeningen, får man mulighed for at påvirke 

skole politik i Aalborg kommune, som rækker ud over egen skole. Det betyder at man repræsenterer 

alle medlemsskolerne gennem arbejdsprogrammet i forældrenes perspektiv. 

 

FREMTID 

 

Lokalforeningen har en fremtid i Aalborg kommune. Der er 3 værdier som igen og igen vender tilbage 

og bekræfter hvorfor vi er i Aalborg kommune. Der er: 

 

Lighed 

Alle børn skal have lige muligheder for at blive så dygtige som de overhovedet kan 

 

Samarbejde 

Alle forældre og skoler skal samarbejde om det bedste skoletilbud til alle vores børn 

 

Sammenhold 

Forældre skal hjælpe forældre så vi i fællesskab løfter hinanden for vores børns skyld 

 

Med disse ord vil jeg opfordre jer alle til at stille op og bakke op om Skole og Forældre. 

 

Med disse ord takker bestyrelsen og formanden af for året 2020-2021 med ønske om en ny og endnu 

stærkere bestyrelse til at drive lokalforeningen i næste periode. 

 

De bedste hilsner 

Ali, Anders, Claus og Suzi.  


