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Kære medlemmer  

Jeg håber alle har haft en god sommerferie og nydt det skønne vejr og forhåbentlig ladet op til dagens 

udfordringer igen, hvilket der oftest er ekstra brug for i vores familier   

Vi er i foreningen godt i gang med at planlægge kommende arrangementer for alle vores medlemmer og 

glæder os til at præsentere vores årshjul på hjemmesiden. Vi har med kommende arrangementer bestræbt 

os på, at tilbyde en bred viden indenfor flere aldersgrupper, områder og emner, så vi forhåbentlig med 

tiden rammer alle vores medlemmers behov, i de arrangementer vi tilbyder.  

Gode forslag til arrangementer er altid velkommen….så skriv endelig en mail til os på Kreds Limfjords 

hjemmeside, hvis I har ideer til kommende arrangementer, der efterfølgende vil blive kigget på i 

bestyrelsen   

Endvidere har vi startet nye netværksgrupper op og har det interesse for Jer at være med i en 

netværksgruppe, så send endelig en mail til os.  

Efter ferien er den nye Folkeskolereform for alvor trådt i kraft og mange forældre er bekymret for, hvordan 

deres barn skal kunne klare en længere skoledag, når vi godt ved, at mange af vores børn tidligere med 

færre timer, var godt brugte efter en skoledag og med den nye reform, kan man frygte, at det bliver endnu 

hårdere for vores børn at gå i skole. Både i vores forening og på landsplan ser vi desværre en stigning af 

børn, der ikke magter at komme i skole og vi følger det nøje i foreningen og prøver at være talsmand for 

vores børn i alle de kommuner, som vi repræsenterer.  

Vi vil derfor meget gerne høre fra Jer af, med såvel gode og dårlige historier derude, hvordan Jeres børn 

klarer den nye folkeskolereform? Hvad Jeres oplevelser er omkring inklusion? Da det har vores interesse, 

som vi i øjeblikket arbejder meget med politisk, i bisidder sager og ved andre bestyrelsesposter, som vi 

også varetager. Så skriv endelig Jeres oplevelse/erfaring på følgende mail formand@kredslimfjord.dk  

Inklusion er på mange måder en fin tanke, men min klare holdning er samtidig, at ethvert barn har ret til at 

være inkluderet i vores samfund, uanset handicap, men man skal altid inkludere barnet, hvor der er størst 

mulighed for socialt fællesskab, personlig og faglig udvikling og der ser vi desværre en tendens til, at 

inklusion handler mere om placering, end om det enkelte barns trivsel.  

Vi ønsker Jer alle en rigtig god start efter sommerferien og bestyrelsen glæder sig til at tag fat, efter selv at 

have ladet op igen efter en dejlig varm sommer    

Mvh. 

Formand Kreds Limfjord 

Maj-Britt Sørensen  

www.kredslimfjord.dk  

Ps: Er der nogle som har lyst til at give en hjælpende hånd med til forskellige arrangementer, så gå ind på 

vores hjemmeside under punktet ”Giv en hånd” og læs videre, hvad det kan være og vi har hårdt brug for 

nogle frivillige kræfter, da meget af vores tid også går med at arbejde politisk for alle vore medlemmer i de 

fire kommuner.  
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