
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2021 - 2022 

 

Året 2021 - 2022 er Skole og Forældre Aalborgs 3. år som lokalforening. På generalforsamlingen 

deltog 6 menige medlemmer. Kun 2 kandidater opstillede, og en midlertidig bestyrelse blev 

konstitueret. På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling 1. marts blev en fuldtallig 

bestyrelse konstitueret.  

 

BESTYRELSEN 

 

Der blev valgt en bestyrelse bestående af 3 rutinerede bestyrelsesrepræsentanter der  

har siddet perioden ud. 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 5 bestyrelsesmøder gennemført 20 aktiviteter i år som støtter op om arbejdsprogrammet. Vi har 

deltaget i møder med vores byrødder.  

 

Vedrørende arbejdsprogrammet der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2021 var der 6 punkter. 

Alle 5 punkter har været arbejdet på 

 

• At foreningen indgår som en troværdig og indflydelsesrig aktør i skolepolitikken i Aalborg 

Kommune  

• At foreningen positionerer sig i forhold til kommunens skole-politik 

• At klæde forældre og skolebestyrelser på til samarbejde med skolen for eksempel ved etablering 

af fokusgrupper    

• At styrke skolebestyrelsernes og foreningernes indflydelse gennem tættere partnerskab og 

samarbejde i Aalborg Kommune  

• At fortsætte synliggørelse af foreningen og lokalafdelingen 

• At foreningen skaber en frivilliggruppe, der arbejder ud fra bestyrelsens beslutninger omkring 

fokusområder   

 

AKTIVITETER 

• Skole og forældre har assisteret forældre i flere sager vedrørende skolevægring  

• Skole og forældre har haft 1 møde med medlemsskole 

• Skole og forældre har mødt næsten alle byrådsmedlemmerne i ”Børne- og 

Undervisningsudvalget” 

• Skole og forældre har mødt Ung Aalborg og relaterede interessenter 

• Skole og forældre har deltaget i dialog om den gode tone ved både DR og TV2 Nord 

• Skole og forældre har afholdt 4 forældreaftener og forældre i folkeskolen 

• Skole og forældre har deltaget i alle Forældrearrangementerne for alle ungeområderne. 
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• Skole og forældre har flere gange uden held forsøgt at afholde møde med Kjellerupsgade 

skole omkring Ukrainske flygtninge  

 

MEDLEMSSKOLER 

 

Der er i dag 30 medlemsskoler i Aalborg Kommune.  

   

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. 

 

LÆRING 

 

Lokalforeningen har nu eksisteret siden 2019, og foreningen er nu almen kendt i Aalborg kommune.  

 

Vores indtryk er at skolerne i langt højere grad kender os nu særligt efter børne- 

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

Særligt savnes hjælp til at klæde de nye skolebestyrelser på til arbejdet. 

 

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 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 

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: 
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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. 

Jeg vil også takker bestyrelsen for året 2021-2022 med ønske om en ny og endnu stærkere bestyrelse 

til at drive lokalforeningen i næste periode. 

 

De bedste hilsner 

Ali, Claus og Suzi.  


