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DAG 
HAMMARSKJÖLD 
nyt
Nyvalg til skolenævnene - og hvad så?
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Rådhusstræde 6 

DK-1466 København K

Nævnsvalg - Hvorfor det?
Fordi det står i loven! Fordi I forældre 
herved får mulighed for at øve indflydel
se på det, vi laver her i skolen. Hvis I 
vil1 ! 1
Der har været megen snak om små gruppers 
for store indflydelse ved sådanne valg. 
Og vi har så paradoksalt nok set nye my
stiske opfordringer til aktive tilbage
skridt. Hvis vi skærer igennem alle de 
løse påstande, så er der kun et at gøre: 
at gøre nævnsvalget til et demokratisk 
valg. D.v.s. at forældrene tager stilling 
selv og deltager i valget. Ufrugtbar mis
tænkeliggørelse af en lille valgprocent 
kan bedst imødegås ved, at I stemmer og 
derved forhøjer den.
Er I tilfredse med det vi laver? Eller er 
I utilfredse? - Her og nu har I chancen for 
at vælge de 7 mennesker, der skal være med 
til at præge vores skole, øve indflydelse 
på skolens hverdag - vores valg af bøger, 
vores måde at bruge penge, vores pædagogik. 
De sidste år har været en rolig, harmo
nisk periode. Skal den fortsætte?
Det vigtigste er trods alt, at I vælger, 
gør jeres indflydelse gældende, og fortæl
ler os, hvad I vil. Men det kræver at I kom
mer og deltager, vælger!
Dette er et vigtigt valg for jeres børn og 
deres fremtid.

Red.
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TANKER
Når man starter en ny nævnsperiode, gør man sig 
tanker om, hvilke problemer man bliver stillet over
for - spørger sig selv - hvorvidt man nu er i 
stand til at tage de rigtige afgørelser. Det kan 
specielt i personspørgsmål tit være svært, men da 
har vi i nævnet haft en stor støtte i vores in- 
spektør/viceinspektør, samt de lærere, der i pe
rioden har siddet i nævnet.
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Da første afdeling af skolen stod færdig, opstod 
der med det samme et meget dårligt indeklima.
Lærere og elever fik elektriske stød og udtørrede 
slimhinder i næse og svælg. Årsagen skulle findes 
i de materialer, der var brugt til gulvbelægning og 
dårlig ventilation. Vi rejste straks sagen over for 
kommunen, med ønske om, at manglerne ved 1. afde
ling ikke blev gentaget i de andre afdelinger. Men 
tro det eller ej, da skolen var færdig var gulvbe
lægningen den samme og ventilationen stadig dårlig.

En anden sag om gulvbelægning var den i gymnastiksa
len, hvor belægningen havde den uheldige virkning, 
at når elever faldt, fik de brandsår, som havde svært 
ved at læges og efterlod nogle grimme ar. Vi henvend
te os straks til kommunen for at få en anden gulv
belægning og anførte de uheldige virkninger, men der 
gik lang tid, før der skete noget. Først da vi forbød 
elever/lærere at benytte salen til gymnastik, skete 
der noget - efter g års forløb.

Vi har været med i en demokratisk beslutningsproces, 
men vi må sige, at det ikke altid fungerer tilfreds
stillende. Det burde ikke være nødvendigt for et 
skolenævn at tage alvorlige midler i brug for at få 
opfyldt de mest elementære og naturlige krav. Det 
giver en fornemmelse af, at man ikke tager skolenæv
nets seriøse henvendelser alvorligt nok. Vi var 
glade for, at forældrene i denne sag var med til 
at bringe problemerne frem i lyset og påtale dem. 
Den endelige løsning af ventilationsproblemerne 
må vi nok overlade til det nye skolenævn.

I 197*+ var der et "åbent hus"-arrangement på skolen 
og i 1975 var der en fest til fordel for skolefon
den, det var spændende ting at være med i.
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er valgbar ved skolenævnsvalgene.

I den nye lov om styrelsen af kommunens sko
levæsen er der givet nogle ret omfattende be
stemmelser om, hvem der kan vælges til med
lem af et skolenævn (er valgbar), og hvem der 
kan deltage i valget (har valgret).

1. For det første kan det slås fast, at skole
nævnets medlemmer vælges af og blandt 
de personer, der på valgets tidspunkt har 
forældremyndigheden over børn, der er 
indskrevet i skolen, herunder også den el
ler de personer, der med overøvrighedens! 
godkendelse personligt har fået tillagt for *_ 
ældremyndigheden over et barn indskrevet 
i skolen.

2. Stemmeret og valgbarhed har også de for- * 
ældre der har indskrevet børn til børneha/'r 
veklasser og 1. klasser, der begynder skok 
legang pr. august 1978.

3. Der gælder særlige regler for følgende for
ældregrupper:
a. Personer, der i henhold til bistandsloven 

har modtaget et barn, der er indskrevet i 
skolen, i døgnpleje
Man skal ved henvendelse til skolein- 
spektøren om optagelse på valglisten 
fremvise en plejetilladelse, der er et år 
gammel vedrørende pågældende barn. 
Forældremyndighedens indehavere kan 
selvsagt ikke safntidig deltage i valget.

b. Den, der har indgået ægteskab med in
dehaveren af forældremyndigheden 
over et barn, der er indskrevet i skolen, 
hvis ellers den pågældende bor sam
men med forældremyndighedsindeha
veren og barnet.
Man skal ved henvendelse til skolein
spektøren om optagelse på valglisten 
forevise vielsesattest samt attest fra fol
keregistret.

c. Faderen til et barn, der er indskrevet i 
skolen, hvis faderskabet er retligt fast
slået, og den pågældende tilhører sam
me husstand som forældremyndighe
dens indehaver og barnet.
Man skal ved henvendelse til skolein
spektøren om optagelse på valglisten 
forevise fødselsattest eller dåbsattest 
samt attest fra folkeregistret.

d. Forældre til børn, der midlertidigt ophol
der sig på observationsskole, er valgba
re og valgberettigede ved den skole, 
hvorfra henvisningen til observations
skolen har fundet sted.
Hvis forældrene er i tvivl, om hvorvidt de 
er valgbare og har stemmeret, bør de 
henvende sig til skoleinspektøren ved 
barnets skole.

Personer, der gør tjeneste ved den pågæl
dende skole, er udelukket fra at kunne væl
ges til medlem af skolens nævn.

Henvendelse til skoleinspektøren om opta
gelse på valglisten for de under punkterne a, 
b og c omtalte forældre skal ske på barnets 
skole senest den 6. april 1978 kl.16.00.
Valglisterne vil være fremlagt til eftersyn på 
skolerne i tiden 29 marts til 12. april 1978 i 
skolernes kontortid kl.12-13 (undtagen lørdag) 
eller efter aftale med skolen.
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SKOLEDIR:

SKOLENÆVNSVALG

Som skolemand gennem mange år forekommer det meget 
velgørende at iagttage, at der holdes flere og 
flere klasseforældremøder ofte også med elevdel
tagelse, og med særdeles stort fremmøde.

Det er derimod en ikke ringe skuffelse gang på gang 
at konstatere et usædvanligt ringe fremmøde, når 
skolerne kalder til ”større" møder, klassetrins
møder og lignende, eller når skolemyndighederne i 
kommunen kalder til borgermøder om skole- og op
dragelsesproblemer - for slet ikke at snakke om 
interessen for skole- og undervisningsvæsenets 
udbygningsplaner, der ikke alene burde have "for
ældrenes" men også almindelige borgeres store in
teresse - det er trods alt mange skattekroner, der 
planlægges om flere år frem i tiden.
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VALGET
Skolenævnsvalget - mindst lige så vigtigt for jeres

barn som kommunevalget!

Kommunevalget er netop overstået og stemmeprocenten 
blev højere end sidst - det er.jo virkelig glædeligt.

Prøv for en gangs skyld - for jeres barns skyld - 
at "holde dampen oppe" til skolenævnsvalget er over
stået .

Altså:

Kom til orienteringsmødet om vaiget

den 12. april 1978, kl. 19-30

i Dag Hammarskjöld skolens kantine og ær m- i til 
at finde kandidaterne til det nye skolenævn.

Og - hvis der opstilles flere kandidatlister - 
så kom til selve valget

den 27. april 1978, kl. 16 - 20.
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Hvorfor?

1. Det er en mulighed, for at få ind.flyd.else på 
skolens arbejde de næste 4 år.

2. Loven fastslår, at skolen skal løse sine opga
ver i samarbejde med forældrene.

3- Alle erfaringer viser, at en god positiv 
kontakt mellem forældre og skole giver bør
nene de bedste arbejdsbetingelser.

U. Den øgede forældreindflydelse,gennem skole
nævnet,gør det særligt vigtigt,at I synes, 
det er "de rigtige" forældre, der sidder i 
nævnet.

5. Et demokratisk, folkevalgt organ har først 
virkelig og reel indflydelse, når det er 
valgt på det bredest mulige grundlag.
Derfor styrker man sin egen indflydelse på 
sit barns skole ved at møde op til valget.

Morale

Du skal altså virkelig gøre dig alvorlig umage 
for at finde en bare nogenlunde rimelig undskyld
ning for ikke at møde op

den 12. og 27- april.

John Hansen 
skoleinspektør
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NÆVN — KOMM.
Samtale om arbejdet kommission/kommunalbestyrelse 

og nævn imellem

Deltagere: Hanne Raffensøe og Liv Olsen.

Liv: Det er til stor støtte for nævnsarbejdet at 
have en direkte forbindelse til de instanser, 
vi er underlagt. Her på Dag Hammarskjöld 
skolen har vi været særligt heldige, fordi den 
repræsentant kommunalbestyrelsen har udpeget 
blev dig. Heldige fordi du sidder i både 
skoleudvalget og skolekommissionen og derved 
er helt, å jour med alt, hvad der foregår inden
for vort skolevæsen. Men vi er også heldige, 
fordi du hele tiden helhjertet har ønsket at 
tage del i opgaverne her, såvidt dine mange 
øvrige hverv har tilladt.
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Hanne: Ja, jeg har prioriteret nævnsarbejdet meget 
højt, og det har nok også været en ekstra 
hjælp til hurtigt at komme ind i sagerne, 
da jeg jo kom ind midt i en valgperiode.

Liv: Referaterne fra skolekommissionen giver alt 
for lidt. Ikke at jeg egentlig ønsker mig 
dem fyldigere. Vi er i forvejen ved at 
drukne i skrivelser, der skal gennemlæses 
og den mundtlige forklaring på netop de 
ting, der har interesse for os, giver langt 
mere.

Hanne: Vi kan kun være helt enige i den nære 
kontakts betydning. Om der skal være et 
kommunalbestyrelsesmedlem med i hver skoles 
nævn i den kommende U-års periode bliver 
afgjort af den nye kommunalbestyrelse. 
Det bliver uden stemmeret, hvad jeg finder 
er uden betydning.

Liv: Vi stemmer jo så godt som aldrig. Hensigten 
med vort arbejde er, at nå frem til den løsning, 
vi i fællesskab finder er den bedste for hver 
enkelt sag. Det at tale sammen om tingene 
klarer mange problemer.

Hanne: Og det giver en god indsigt i, hvad der 
sker på skolerne til daglig. Det er kom
munalbestyrelsens jordforbindelse i skole
sager. Det giver større mulighed for men
neskelige afgørelser fremfor overordnede 
administrative afgørelser.

Liv: Det er min opfattelse, at det, at du selv har 
børn 1 skolealderen også er af betydning.

Hanne: Naturligvis.



11

Liv: Undertiden har du dog stemt imod vore ønsker 
på højere sted.

Hanne: Ja - i principielle politiske afgørelser. 
Det mener jeg er min grundlovssikrede ret.

Liv: Ja - du sidder jo som repræsentant for dit 
parti.

Hanne: Vi har haft mange diskussioner i nævnet, og 
vi har jo heller ikke altid været enige, 
men jeg vil godt benytte lejligheden til 
at takke, ikke alene nævnet, men også sko
lens ledelse og lærerråd for et godt og 
loyalt samarbejde i den forløbne tid.

Liv: Tak skal du have. Du fortjener selv nogle 
roser. Jeg har aldrig lagt skjul på, at vi har 
haft mistanke om, at man i skoleforvaltningen 
har en kæmpeskuffe til henlagte sager, hvis det 
da ikke ganske enkelt er en rummelig papirkurv, 
vore breve er havnet i.
Men din interesse for os har vi vidst, at intet 
blev overhørt, og at du har givet sagerne 
en fair behandling med på vejen.
Den anden vej har du også jævnet. Jeg mener, 
det er vigtigt at få mulighed for at forstå 
baggrunden for beslutningerne i kommissionen 
og udvalg, som har forskellige mål. Man kan 
vel sige, at kommissionen repræsenterer idea
lerne og udvalget den slunkne pengekasse.

Hvordan kommunalbestyrelsen, udvalg, kommis
sion og nævn ser ud efter valget, ved vi ikke, 
men det vil være synd og skam, om "den varme 
linie" bliver droppet.

Hanne: Både mit parti og jeg vil varmt anbefale, 
at man udnytter lovens mulighed for det.
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SIDST

Sidste nævnsvalg

Skolenævnsvalget i 197^ blev ikke det helt store 
tilløbsstykke.

Stemmeprocenten blev 15,3 - og selv om det var et 
ret højt procenttal i forhold til mange andre sko
lers, må det siges at være alt for få forældre, 
der benytter sig af deres ret til at få indflydelse 
på, hvilke mennesker der udpeges til, sammen med 
skolens personale, at styre og præge udviklingen 
på Dag Hammarskjöld skolen.

John Hansen



MINE b ÅR
Tiden går hurtigt - især i godt selskab. Der er 
allerede gået 6 år siden Dag Hammarskjöld skolen 
startede, og i al den tid har vi haft det samme 
skolenævn (på nær 2 suppleringer undervejs), som 
skolen har haft et fortræffeligt samarbejde med.

Vi har været heldige at have nævnsmedlemmer, der 
altid har været positive samarbejdspartnere, har 
været levende interesserede i hele skolens liv og 
har været meget aktive for at få fremmet skolens, 
børnenes og forældrekredsens fælles interesser.

Mange sager er gået igennem nævnet igennem årene, 
hvor byggesagen nok har været den vigtigste.
Uden nævnsmedvirken i mange af disse sager, vil
le skolen givet have stået ringere end den gør 
i dag. Nævnets medvirken i sagsbehandlingen er 
vigtig af mange grunde, som der er gjort rede 
for andet steds i bladet.

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at 
takke det nuværende skolenævn for et godt samar
bejde gennem 6 år, der har været præget af en 
åben, fordomsfri, positiv og saglig indstilling 
til tingene.

John Hansen
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NÆVNS ARBEJDE
I efteråret 1977 indstillede lærerrådet til nævnet 
at man ønskede at søge samlæsning i de kommende 
8. klasser.

Nævnet gik straks ind i et samarbejde med ledelse 
og de implicerede klassers lærere for at finde ud 
af, hvordan vi i fællesskab bedst fik orienteret 
forældrene. Nævnet ønskede helt præcist at vide, 
hvordan forældrene stillede sig tix samlæsning. 
Forløbet fra dette første møde og til nævnet send
te ansøgningen var som følger:

a. Møde med forældrerepræsentanterne i 7- klas
serne, nævn, klasselærere og ledelse.
Her enedes man om, at ledelsen skulle for
tælle om, hvad samlæsning er, for at orien
teringen skulle være ens i alle 3 klasser.

b. Forældremøder i 7- klasserne. Nævnet del
tager. Ledelsen giver oplysning om samlæs
ning som aftalt. På disse møder ytrede 
forældrene ønsker om at høre en modstander 
af samlæsning.

c. Nævnet arrangerede et møde med to medlem
mer af skolekommissionen, en tilhænger og 
en modstander, med efterfølgende diskus
sion i klasserne.



d. Ber tilsendtes alle forældre en stemme- 15
seddel.

e. Stemmeresultatet gjordes op. Ud fra 
dette stemmeresultat tog nævnet stilling 
og besluttede at sende ansøgningen om 
samlæsning.

Det,nævnet gjorde i denne sag, er kendeteg
nende for, hvordan nævnet har arbejdet, nemlig 
i alle sager at tage stilling ud fra en grundig 
undersøgelse af både lærernes og forældrenes 
meninger.

Lærerne har derfor været meget tilfredse med den 
arbejdsform, det siddende nævn har praktiseret 
på grund af dets grundighed og alsidigh^^.

I lærerrådet håber vi derfor, at vi igen vil få et 
nævn der, når det tager stilling:

a. repræsenterer hovedindstillingen i forældre
kredsen ,

b. at det ikke blot interesserer sig for deres 
egne børns situation i skolen, men for hele 
skolens arbejde og trivsel,

c. at det formår at samarbejde, så der skabes 
det bedst mulige arbejdsklima mellem alle in
stanser på skolen,

d. at det er indstillet på at afsætte den fornødne 
tid til arbejdet med løsning af deres opgaver 
som nævn,

e. at det deltager i forældremøder, hvor der er 
sager, der senere skal besluttes i nævnet, for 
med egne ører at høre forældrenes meninger om 
sagerne.

John Schiøttz-Jensen 
lærerrådsformand
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LO VEN
Den 15. december 1977 vedtog Folketinget en ny 
skolestyrelseslov, der trådte i kraft 1. april i år.

Denne lov indeholder alt om, hvem der bestemmer 
over skolen og hvor forældre har indflydelse.

En skematisk gennemgang af loven kan ses på sided. 7

Hvad betyder denne lov for forældrene?

Først og fremmest, at de har mulighed for at 
blande sig direkte i skolens brug af penge, 
skemalægning, ansættelse af nye lærere, hvilke 
bøger der må bruges o.s.v.

Disse muligheder har de enkelte forældre ikke hver 
dag, men hvert U. år kan de vælge repræsentanter 
til et skolenævn.

Skolenævnet sørger så for, der løbende holdes 
kontakt til de øvrige forældre via klasserepræsen
tanter og stormøder.

De nævnsmedlemmer, I forældre stemmer ind skal 
varetage skolens (jeres) interesser over for 
skolekommissionen og skoleudvalg. Det betyder, 
at jeres repræsentanter kan øve indflydelse på de 
beslutninger, der tages i kommunalbestyrelsen. 
De bestemmer i sidste ende over pædagogikken og 
pengene.

Nævnet på skolen her havde, ligesom et flertal 
af nævnene i kommunen, ønsket 5 forældrevalgte 
medlemmer, men uvist af hvilken årsag, har 
kommissionen indstillet til kommunalbestyrelsen, 
at tallet bliver 7• Derudover kan der være en 
række mennesker uden stemmeret, nemlig 1 ud
peget af kommunalbestyrelsen, skolens leder, 
lærerrådsformanden + 1 lærer mere fra lærerrådet 
og 2 elever. Dette giver ialt 13 personer.
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Undervisningsministeriet

udsender cirkulærer og bekendtgørelser i h. t. lovgivningens bestemmelser. Ankeinstans for folke
skolen

Amtsrådet
Ankeinstans vedr. folkeskolen.

Kommunalbestyrelsen
træffer bestemmelse om alle forhold vedr. den kommunale skole, der ikke er henlagt til anden 
myndighed. Vedtager budget for folkeskolen og fritidsområdet.

Det kulturelle udvalg/skoleudvalget
Kommunalbestyrelsens stående udvalg vedr. folkeskolen, fritidsvirksomhed m. v.

Skolekommissionen
varetager tilsynet med kommunens skolevæsen i forbindelse med skolenævnet ved de enkelte skoler,
og består af følgende:
Med stemmeret: 7 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen, deraf skal de fire være medlem af

kommunalbestyrelsen.
5 forældrevalgte medlemmer, va|gt af og blandt skolenævnene.
1 medlem af ungdomsskolenævnet.

Uden stemmeret: 1 skolevæsenets leder (skoledirektør eller led. skoleinspektør)
1 fælleslærerrådets formand.
1 medlem af fælleslærerrådet efter rådets nærmere bestemmelse.
2 elever valgt af og blandt de elevrepræsentanter, der deltager i skolenævnenes

møder.

Ungdomsskolenævnet
udarbejder og indstiller forslag til ungdoms
skolevirksomhed og består af:
Med stemmeret:

kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen 
efter indstilling fra organisationerne, 
medlem valgt af og blandt medlemmer af 
skolenævnene.

Uden stemmeret:
medlem af fritidsnævnet, 
repræsentant for ledere, 
repræsentant for lærerne, 
elev-repræsentanter, 
repræsentant for skolevæsenets ledelse.

Skolenævnet
fører tilsyn med skolen og består af føl
gende:
Med stemmeret:
5 eller 7 forældrevalgte medlemmer efter 

skolens størrelse og kommunalbestyrelsens 
bestemmelse.

På skoler med specialklasserækker vælger 
forældre til elever i disse klasser 2 medlem
mer til skolenævnet på den pågældende 
skole.
Uden stemmeret:

kommunalbestyrelsesmedlem efter kom
munalbestyrelsens bestemmelse, 
skolens leder, 
lærerrådsformand,
lærerrepræsentant efter lærerrådets nær
mere bestemmelse,
repræsentanter for eleverne uanset om der 
er elevråd på skolen.

2
2

2

2

ELEVER OG FORÆLDRE
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VALGET

På Dag Hammarskjöld skolen er valgproceduren denne:

Der er fremlagt valglister, hvorpå alle, der kan 
vælge eller vælges til nævnet, står. Disse lister 
ligger fremme på skolen fra 29/3 til 12/U 1978.

Hvis man finder en fejl i disse lister, skal man 
henvende sig senest den 6/U 1978, kl. 16.

Den 12/h holder nævnet et orienteringsmøde om 
valget. Her kan man opstille som kandidat, 
ønsker man at lave en kandidatliste, må denne 
højst indeholde 7 kandidater og 7 suppleanter. 
Man skal have mindst 5 stillere og højst 15» men 
man kan ikke være stiller for den liste, man selv 
opstiller på, eller for mere end 1 liste.

Desuden skal kandidaterne opstilles i rækkefølge, 
og såfremt kandidaten ikke selv er til stede, skal 
man have vedkommendes samtykke.skriftligt. Har 
man ikke mulighed for at opstille denne aften, kan 
man blive opstillet ved at henvende sig på skolen 
senest den 19/^ 1978, kl. 16.

Listerne vil derefter blive fremlagt til gennem
syn indtil den 2U/U 1978, kl. 16.

Selve valget finder så sted den 27A 1978 mellem 
klokken 16 og 20 i kantinen.

Der afholdes kun valg, såfremt der er mere end 
1 liste.

Niels Berthelsen
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Første gang vi holdt forældreundervisningsaftener, 
var der så stor tilslutning, at man måtte dele 
holdene. Da vi senere, i 1977, ville gentage 
sueceen, på opfordring, var der kun 3 ~ 5 deltage
re. Det varsynd for lærerne, der havde lagt et 
stort arbejde i forberedelserne. Hvorfor kom 
ikke engang de forældre, der havde meldt sig????

Samlæsning er et af de store emner, vi har drøf
tet med forældrene, elever og lærere. Trods man
ge drøftelser parterne imellem og varm anbefaling, 
lykkedes det ikke i 1976. Vi håber oprigtigt,at 
det vil klares denne gang, da vi går stærkt ind 
for denne undervisningsform, hvis de forskellige 
krav fra lærernes side bliver opfyldt.

Forældremøderne omkring samlæsning deltog vi i, 
men ellers har vi for det meste kun deltaget i 
de møder, hvor man direkte ønskede, at nævnet 
skulle være til stede. Det har vist sig ikke at 
være helt ideelt, men vi har haft den holdning, 
ikke at ville trænge os på, men komme når som helst, 
der var brug for os.

Styrelsesloven, i den forløbne periode, gav nævnet 
udtaleret vedrørende:
skemalægning, undervisningsmidler, inventar, bygge
ri og anlæg, økonomi, ansættelser og lærernes videre
uddannelse, og afgørelse i sager vedrørende: 
elevers oprykning, henvisning til specialundervis
ning og ordensregler.

Vi håber for det nye nævn, at ændringerne i sty
relsesloven vil give det endnu større muligheder 
for indflydelse.
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Videre har det været vores opgave at bringe ønsker 
fra forældrene videre til skolen, både når det dre
jede sig om ris og ros. Nyheder vedrørende skolen 
har vi kunnet give videre via vort fortræffelige 
skoleblad, som også har været flittigt brugt, både 
af lærere og elever. Vi vil håbe, at forældrene 
også fremover vil benytte det.

Der er ikke en eneste af de ovennævnte ting, vi 
ikke har været i berøring med. Det er mange for
skellige problemer, at skulle tage stilling til, 
derfor har det tit været svært at overskue betyd
ningen af vores andel. Vi mener, at vi har løst 
problemerne på den bedste måde for børnene, det 
har i hvert fald altid været det, vi har stræbt 
efter. Der er jo mange paragraffer at tage 
hensyn til, men alligevel tror vi, at vi har 
fået etableret et godt samarbejde på grundlag 
af forældres, elevers og læreres ønsker og behov.

Vi ønsker det nyt nævn held og lykke med arbej
det .

Det "gamle" skolenævn.

Ditte Stokholm og Flemming Holmstrøm
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Nu skal vi efter kommunevalget. den 7. marts d.å. 
igen vælge skolenævn ved alle vore 15 skoler. Det 
meget omtaltog lovpriste samarbejde hjem/skole 
- som ed gr ; burde være en selvfølge, en virkelig 
realitet. - skal denne gang manifestere sig i et 
fremmøde, en vaxgueltagelse på 80 - 90% af de 
stemmeberettigede forældre. Det drejer sig om 
deres/vores børns og unges uddannelsesmuligheder 
og fremtid, det drejer sig om i fællesskab at 
skabe en funktionsdygtig skole, en skole der får 
rimelig økonomisk mulighed for at gennemføre en 
god og forsvarlig undervisning og opdragelse, der 
giver alle elever det samme tilbud, og hvor lærere 
og elever i samarbejde prøver at udnytte og udvikle 
hver enkelt elevs evner og muligheder så langt 
som muligt, en skole der er i stand til at skabe 
et miljø omkring og en tilværelse for både elever 
og lærere, der gør det at gå i skole til en daglig 
oplevelse og giver mulighed for en rolig og frem
adskridende menneskelig udvikling, der ikke fjer
ner eleverne fra, men gennem mangehånde aktiviteter 
bringer dem i forbindelse med det omgivende samfund.

Den barske virkelighed

Det var en programerklæring, som vist alle forældre 
kan enes med de bevilgende myndigheder om. Glad- 
saxe skolevæsen råder stort set over rimelige 
ressourcer - selvfølgelig kan vi bruge flere og 
gennemføre forbedringer på mange områder.

Men hvor i alverden er I henne, I gode og velme
nende forældre, når det drejer sig om valg til 
skolenævn. Det var i 197^ en ynkelig og uværdig 
situation med en valgdeltagelse på nogle få pro
center - så få at jeg skammer mig ved at nævne tal.

Skolenævnsvalget drejer sig om at finde frem til 
en 5 _ 7 forældre, der de næste U år skal repræsen
tere en forældrekreds ved den enkelte skole på 
mellem 1.000 og I.5OO stemmeberettigede.
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Dette skolenævn - opstillet ved et møde med ringe 
deltagelse eller valgt af et meget lille antal 
stemmeberettigede forældre - ved med sig selv, at 
let har en meget lille baggrundsgruppe, hvilket 
i mange situationer betyder en udtalt svaghed 
over for skol1:., lærerne og de lokale skolemyn
digheder .

Handling

Kære forældre, skolenævn er et uundværligt samar
bejdsorgan i folkeskolens tilværelse. Derfor er 
skolenævnsvalgene vigtige, faktisk lige så vigtige 
som valg til andre offentlige forsamlinger.

Altså forældre - det er jer, der er valgbare og 
stemmeberettigede til disse valg - afsæt rigelig 
tid til at sætte jer ind i skolesager og tid til 
at deltage i de arrangementer skolerne og skole
nævnene indbyder til i disse uger før valgene, 
der finder sted i slutningen af april d.å. Læs de 
blade og meddelelser om valget jeres børn har 
med hjem til jer - spørg dem for en sikkerheds 
skyld, om de har noget i tasken.
Og luk så for TV eller overvind jeres forståelige 
træthed og mød op ved forudgående arrangementer og 
ved opstilling af kandidatlister og ved valget.

Venli g h sen

Thorkild Hansen



- 12/9Valgliste fremlagt 29/3

Indsigelser inden 6/9 KL. 1600

Orienteringsmøde -
OPSTILLING 12/9 KL. 1930

Kandidatliste senest 19/9 KL. 1600

Kandidatliste fremlagt til 29/9 KL. 1600

Evt, valg i kantinen 27/9 kl. 16 - 20
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Tryk: Dag Hammarskjöld skolen 
Skolesvinget 8
2860 Sjzfborg
den 1/U 1978
Ansv. Niels A. Hansen
Oplag ca. 8OO


