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Kære medlem  

Skolestart er et tidspunkt med fokus på folkeskolen lokalt og nationalt. Det er en festdag for skolerne - for 

elever, forældre og medarbejdere, der giver genlyd i lokalsamfundet og i medierne, Facebook, Twitter mv.  

I år vil foreningen fælles: Både centralt og decentralt gribe MOMENTUM i forbindelse med skolestarten!  

Vi ønsker, at de mange gode historier om folkeskolen bliver kendt - de mange positive aktiviteter og en 

skolereform, der trods alt er godt på vej. Vi ønsker at overtrumfe de negative fortællinger om skolen og 

reformen, der også har det med at dukke op ved denne lejlighed. 

Lad 1333 skoler blomstre: Vi opfordrer derfor vores medlemmer på alle landets folkeskoler til aktivt at 

kontakte de lokale og regionale medier og invitere dem til skolestarten, så festdagen kan foreviges i ord og 

billeder. Og benytte lejligheden til at fortælle, hvad jeres skole i øvrigt er dygtig til! 

Kontakten til medierne sker bedst på den anden side af sommerferien op til skolestart. Men forberedes 

bedst her før ferien. Overvej altså: Hvilke positive historier har I, hvilke medier vil I kontakte, kan I endnu 

mere målrettet bruge Facebook og Twitter? 

Decentral og central indsats: Skolelederforeningen forbereder naturligvis også en positiv offensiv for 

folkeskolen i de nationale, landsdækkende medier. Og samtidig vil vi understøtte jeres indsats med 

vejledning og inspiration! 

Lad os sammen fortælle både lokale og landsdækkende TV, radio, dag- og ugeblade om de nye årganges 

første skoledag, og alle de andre gode tilbud, som skolerne har. Vi opfordrer jer også til målrettet at bruge 

de sociale medier til at dele billeder, nyheder og historier.  

I har travlt: Så dette er en foreløbig opfordring til at deltage i vores fælles indsats for at få de gode historier 

om folkeskolen til at flyde over i medierne. Vi vender tilbage med mere information mandag den 27. juni. 

 

Med venlig hilsen 

Claus Hjortdal, formand og Dorte Andreas, næstformand 
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