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FÆLLES INDSATS: FORTÆL DE GODE HISTORIER  
  

          

 

Kære lokalforeninger og medlemmer 

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.  

Skolestarten er en god mulighed for folkeskolerne til at gøre sig synlig i lokalsamfundet… 

Vi opfordrer igen i år vores medlemmer på alle landets folkeskoler til aktivt at kontakte de lokale og 

regionale medier og invitere dem til skolestarten, så festdagen kan fortælles i ord og billeder. Og benytte 

lejligheden til at give et indblik i, om de mange positive aktiviteter i øvrigt, der foregår på jeres skoler!  

Kontakten til medierne sker bedst på den anden side af sommerferien op til skolestart, men forberedes 

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

mere målrettet bruge Facebook og Twitter?  

Vi vil selv tage på skolebesøg efter sommerferien for at være med til at byde elever, forældre og skolens 

medarbejdere velkommen til et godt nyt skoleår – og foreningen vil naturligvis også gøre en indsats for at 

synliggøre folkeskolen i de nationale, landsdækkende medier. 

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 opfordring til at være med til at dele de gode historier om folkeskolen. Vi vil gerne 

understøtte jeres indsats – så vi vender tilbage med mere vejledning og inspiration primo august måned.  

Indtil da god ferie, når I når dertil! 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Claus Hjortdal, formand og Dorte Andreas, næstformand  

SKOLELEDERFORENINGEN   
 

*** 

Brug #SKOLESTART18 og #FØRSTESKOLEDAG – det gør vi også: Vi håber, I vil være med til at få de sociale 

medier til at flyde over med gode historier fra skolestarten – invitere de lokale medier mv. Hvis vi må dele 

jeres opslag om skolestart på foreningens medier, så send en mail til mali@skolelederne.org 
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