
Kom og mød Jacob Mark i Helsinge  

 

 
 
 
 
 

SF’s gruppeformand samt børne- og undervisningsordfører Jacob Mark siger, at dette efterår, det 

skal være folkeskolens efterår! 

I Gribskov sætter vi fokus på vores fælles 

folkeskole:  

Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 17.00 - 19.00 

 

Det er i Kulturhuset, Skolegade 43 ved 

biblioteket.  

 

Jacob Mark holder oplæg fra kl. 17 - 18 om SF’s politik på skoleområdet, herunder en friheds-

reform for folkeskolen, om kommende forhandlinger og om hvad corona har vist os i forhold til 

skolernes indretning. Der vil være mulighed for dialog og spørgsmål. Efter Jacob Marks oplæg 

inviterer SF Gribskov til en snak om folkeskolens vilkår her og nu og i fremtiden fra kl. 18 - 19. 

Hvorfor bliver vi ved med at høre møghistorier om forholdene ude på skolerne og i det hele taget 

om det at være offentligt ansat i vores kommune? Embedsfolk er vores hjælpere. De tjener vores 

fællesskab. Så vi vil gerne skabe rum for at debattere, hvad vi vil med det fællesskab som skaber 

og danner rammerne for vores børns opvækst dannelses- og uddannelsesmuligheder. For rigtig 

mange mennesker bliver man først en del af lokalsamfundet, når man får enten hund eller børn. 

Det er ligesom det vi taler om når vi mødes – eller der vi mødes når vi taler sammen. Og lad det 

være sagt med det samme. Præmissen for god skolegang er selvsagt, at vi i kommunen også 

behandler vores embedsfolk og lærere med respekt og anerkendelse.

SF Gribskov inviterer lærere, forældre, pædagoger, beslutningstagere og alle, som synes, de 

tilhører et lokalsamfund, hvor skolen spiller en rolle. Tilmeld efter først til mølle-princippet på 

facebook: @sfgribskov 

Der er kun et begrænset antal pladser af sundhedshensyn. Vi beder deltagere om at følge med på 

facebooksiden og vi tjekker tilmelding i døren.

Aftenens vært bliver Jens Rane Holck, spidskandidat op til KV21 i SF Gribskov. 

Efterårsvejr er mødetid. SF Gribskov planlægger i den kommende halvår en række åbne møder 

om: Kommunens ”grønne” budget, handicapområdet, masteplan for kommunen, steder for de 

unge, grønne stier og hegn, grundvand, trafiksikkerhed og alle aldre i en kommune. 

 

Kærlig hilsen 

Alle os i Socialistisk folkeparti Gribskov 


