
 1 

  
LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 
Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2018 

 
Du inviteres hermed til intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvor Lilleskolernes 
Sammenslutning vil byde velkommen til bestyrelsesarbejdet og give en introduktion til de 
opgaver, skolens bestyrelse har, og de vilkår bestyrelsesarbejdet foregår under. Tag gerne din 
leder og/eller en erfaren bestyrelseskollega med. 
 
Intromødet er tænkt som en håndsrækning til og kvalificering af dig som nyvalgt 
bestyrelsesmedlem. Det kan tage lang tid at komme ind i bestyrelsesarbejdet og få indsigt i 
opgaverne, således at man kan være med til at præge skolens udvikling.  Intromødet tager fat 
på den udfordring ved at fokusere på arbejdsdelingen mellem skolelederen og bestyrelsen: 

- Hvordan kan bestyrelsen sikre sig, at der både er rammer for og legitimitet til, at skolens 
værdier, pædagogik og kultur spiller sammen? 

- Hvad er på spil i relationen mellem det engagerede forældreskab, bestyrelsesarbejdet 
og den professionelle ledelse? 

 
Program og emner 

Vi mødes kl. 17.00 og slutter kl. 21.00. Vådt og tørt vil der selvfølgelig være ligesom der vil være 
tid til at se værtsskolen. Men ellers skal vi zoome ind på og arbejde med, hvad det vil sige, at 
være bestyrelse på en lilleskole. Det vil vi gøre gennem en kombination af korte oplæg, 
drøftelser af cases og nogle små øvelser, der tilsammen vil komme omkring bestyrelsens opgaver 
og samarbejde med skoleleder, medarbejdere, forældre, myndigheder m.fl. Vi kommer ind på 
følgende områder: 

• Bestyrelsens og bestyrelsesmedlemmernes rolle: dilemmaet mellem at være engageret 
forælder og ”professionelt” bestyrelsesmedlem. 

• Bestyrelsens opgaver og ansvar – herunder afgrænsningen til skoleleder og 
medarbejdere. 

• Økonomi: Tilskud – daglig drift og strategi   

• Skolens medarbejdere – personalepolitik, arbejdsmiljø, ansættelsesvilkår  

Aftenen sluttes af med en opsamling og en række gode råd. 

 
Til intromødet vil du møde:  
Sune Jon Hansen, sekretariatsleder, Lilleskolernes Sammenslutning 
Peter Højgaard Pedersen, specialkonsulent, Dansk Friskoleforening 
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Tid og sted 
Intro-mødet afholdes både i Jylland og på Sjælland. Du kan vælge mellem:  
• Børnenes Akademi, tirsdag den 15. maj, 2018 
 Møgelgårdsvej 27, 
 8520 Lytrup  
• Albertslund Lilleskole, torsdag den 17. maj, 2018 
 Herstedøster Skolevej 28,  
 2620 Albertslund 
 
 
Tilmelding  
Tilmelding er nødvendig af hensyn til disponering af lokaler og mad. Tilmelding kan ske: 
• ved at ringe til sekretariatet, Sune Jon Hansen (tlf. 2874 3329) 
• pr. mail til post@lilleskolerne.dk 
  
• Tilmeldingsfrist: tirsdag den 8. maj (Jylland) og torsdag den 10. maj (Sjælland) 
 
Det er GRATIS at deltage – dog skal du selv sørge for transport. 
 
Vi håber, du har mulighed for og lyst til at deltage og glæder os til at møde dig.  
 
 

 
De bedste hilsner, 
 
Sune Jon Hansen 
Sekretariatsleder 
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