Madde Lehander – Lunds studentkårs daghem för barns styrelse

Jag heter Madde och skulle vilja fortsätta mitt engagemang inom stiftelsen för LUS daghem. Jag har
tidigare suttit som ordförande i MF och det senaste åter har jag varit studentrepresentant i stiftelsen för
Lunds studentkårs daghem för barn och detta skulle jag gärna vilja fortsätta med detta. Stiftelsen har önskat
lite kontinuitet i studentrepresentanterna och det håller jag med om. Stiftelsen har endast två möten per år,
så det tar lång tid att sätta sig in i frågorna dom diskuteras och jag känner att jag äntligen har gjort det nu
och då vore det synd att gå av posten nu.
Jag är mötesvan och van vid att representera hela studentgruppen. Jag tycker även att syftet med
daghemet är extremt bra och vill hjälpa till att främja detta. Jag har nu börjat dra i en
marknadsföringskampanj gällande förskolan så att alla studenter blir medvetna om att denna möjlighet
finns. Det hade varit tråkigt att inte få fullfölja det projektet. Alla som känner mig skulle nog beskriva mig
som barnkär så jag har ett starkt intresse av att göra deras förskolegång så bra som möjligt.
De aktuella frågorna inom förskolan nu är deras musikinriktning som är möjlig på grund av ett bidrag från
stiftelsen till en pedagogisk tjänst med musikfokus. Förskolan bygger mycket av sin verksamhet kring detta
bidrag, men det är inte säkert att stiftelsen kan ge detta bidrag varje år. Detta är något som måste ses över
och se om det går att göra på något annat sätt. Vi pratar också mycket om hur man kan öka säkerheten för
barnen gällande ex brandrisk.
Jag har som ni sett kunskap i vad posten innebär och ett driv att fortsätta arbetet inom stiftelsen. Jag tycker
dock att tinget ska vara medveten om att jag förhoppningsvis tar min kandidatexamen till sommaren och jag
vet inte vart livet för mig efter det. Jag kommer därför kanske inte kunna sitta som studentrepresentant hela
året, men jag vill gärna sitta på posten så länge jag kan!

