Repræsentantskabsmøde forud for ekstraordinær generalforsamling i SF- Nordjylland
den 23. maj 2016:

Oplæg ved Jacob Mark, folketingsmedlem og ny gruppeformand for SF:
SF er med i mange forlig (godt for indflydelsen)
Heri blandt folkeskoleforliget -/Helhedsskole/ mindske sociale baggrundes betydning/
bedre læringsmiljøet/ Fleksibel undervisning/ længere undervisningsdag/ flydende
undervisning – der var mange ønsker til skolereformen, fra flere sider (interessen var
stor)!!
Historikken kort: Et oktober dokument/ som indirekte førte til lockout af
lærerne/regeringen greb ind (mange kender historien) – så kom lov 409 – dernæst
implementering i skolernes hverdag.
KL udtaler: Lærerne skal undervise flere timer!
Ønskede resultater og delvis opnåede resultater:







Lange skoledage
Lektiecafeer
Understøttende undervisning
Bevægelse (mindst 45 min hver dag)
Åben skole
Målstyret undervisning

Udfordringer: Underfinancering/ lærernes problemer med reformen/ lærermangel
i fremtiden/ SFO fravalg/ pædagog- og lærersamarbejdet/ lange skoledage!
SF`s fremtidige skolepolitiske mål og visioner: Udskift lange skoledage med 2 lærer
valg i stedet for!
(Men der er også gode ting ved skolereformen, som der kan bygges videre på)!

Kommentarer til Jacobs oplæg, sammendrag: Mange gode tiltag i reform, men alt
kommer an på kommunerne og skolerne. Afskaf lektier – mente flere. Erhvervs
sparring og forenings sparring vigtig. Og faglig fordybelse.

Flygtninge: DF – Venstre – liberal alliance – socialdemokraterne vil enten udfordre
flygtningekonventionerne eller have dem ud af dansk lovgivning! Men SF spørger:
Hvad er nærområderne og hvorfor snakker man bare om disse områder? Hvorfor
ikke lægge mere vægt på rigtig hjælp til disse? Især opbygning og bedre virkende
funktion af disse områder! I det hjemmelige er det vigtigt med god integration
job/uddannelse/ virksomhedssamarbejde!

Ekstraordinær generalforsamling i SF-Nordjylland:

1) Erik Ingerslev blev valgt til dirigent og Ove Albrektsen blev valgt til referent.
2) Valg af formand for SF Nordjylland:
Jørgen Grøn blev valgt
3) Ny bestyrelsesmedlem:
Erik Busse fra Aalborg blev valgt.
Allan Norre blev valgt som ny 2. suppleant til bestyrelsen i stedet for Bent
Brams, som har trukket sig.
4) Eventuelt: Ingenting

Referent: Ove Albrektsen

