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Velkommen til Lilleskoletræf 2019.

Hvad vil det sige, og hvad kræver det, 
at være en skole til tiden? Hvilken skole? 
Hvilken tid? Hvad er det for udfordringer, 
lilleskolerne står over for her i udkanten 
af 2010’erne? Er det stadig muligt at (re)
konstruere, (re)præsentere og praktisere 
pædagogiske rutine- og normbrud – eller 
er lilleskolepædagogik og -kritik blevet 
’mainstream’? Og hvad betyder det i så 
fald for lilleskolerne? 

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil disku-
tere og reflektere over ved årets lillesko-
letræf. For det kræver sit at gentænke, 
nytænke og ikke mindst fastholde egne 
idealer for skolens form og formål i en 
tid, hvor den offentlige samtale om sko-
len gerne vil være dagsordensættende for 
skolen; i en tid, hvor skolen beskrives og 
tilskrives værdi i (arbejds-)markedets bille-
de; i en tid, hvor skolen i stigende grad 
forventes at dokumentere alle dele af 
sin praksis; i en tid, hvor skolen holdes til 
ansvar for alt fra betalingsbalancen, sam-
menhængskraften i samfundet til det en-
kelte barns personlige udvikling og frem-
tidsmuligheder.   

Hvad er vores (mod)svar på skole til tiden, 
og hvordan kvalificerer vi dem i og via en 

levende pædagogisk praksis – med al 
den utidighed, det kalder på? 

Træffet indledes med Repræsentantskabs-
mødet efterfulgt af et oplæg om, hvordan 
kreativitet og spontanitet i instruktion og 
ledelse – såvel som i pædagogik – bæres 
af mod og arbejdsomhed i arbejdet med 
mennesker. Aftenen er sat af til festmid-
dag og festivitas, dans og musik og fornø-
jeligt samvær med mulighed for at møde 
bestyrelsesmedlemmer og skoleledere fra 
andre skoler og høre om deres arbejde. 
Lørdag starter med et oplæg om over-
skudsfamilier, der stiller skarpt på aktuelle 
idealer for børneopdragelse og samtidig 
giver anledning til at stille spørgsmål til, 
hvilke forældre og familier, der befolker 
vores skoler, og hvilke idealer, der sniger 
sig med ind i – og med ud af – skolerne. 
Med afsæt i oplægget vil vi gå i workshops 
og diskutere, hvordan man som bestyrelse 
og daglig ledelse kan understøtte og ud-
vikle rammer og retninger for forældrenes 
plads og rolle på skolen.  

Vi glæder os til at se jer og til et Lillesko-
letræf, der forhåbentlig vil klæde os alle 
endnu bedre på til at lave god lilleskole.

Vel mødt!
Lilleskolernes Sammenslutning.
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PROGRAM FOR 
LILLESKOLETRÆF 2019

FREDAG DEN 8. MARTS

13.00
Ankomst og frokost (Roskilde Lille Skole)

13.30
Velkomst

13.45
Repræsentantskabsmøde 2019

16.30
Om norm- og rutinebrud i en værdibaseret hverdag med 

genkendelighed, rutiner og overraskelser. – oplæg ved Peter 
Langdal, Teaterinstruktør.

19.30
Festmiddag, samvær, musik, dans og festivitas

LØRDAG D.9.MARTS

08.00 
Morgenmad 

09.15
”Overskudsfamilier” – når skolen ikke er nok. 

Oplæg ved Dil Bach, lektor DPU, Århus Universitet

10.45
Workshops: Lilleskolerne – forældrenes skole? 

12.30
Afrunding, tak for i år og sandwich to-go

8.-9.marts på Roskilde Lilleskole og Comwell Roskilde
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Om norm- og
rutinebrud i en 
værdibaseret hverdag 
med genkendelighed 
og overraskelser.
Oplæg ved Peter Langdal, teaterinstruktør og tidligere 
teaterchef på Betty Nansen Teatret.

Peter vil med sit oplæg skyde årets Lilleskoletræf i 
gang med sine perspektiver på, hvordan arbejdet 
med mennesker og livet præges af mod, arbejdsom-
hed og stræbsomhed. Vi skal se på, hvordan vi som 
skoleledelser kan give plads til og sætte rammerne 
for at forskellige viljer mødes og brydes, så ”plejer” 
kan diskuteres og udfordres, så der kan gås nye og 
gamle veje, tages fejl, tænkes vildt, etc. Så skolen 
og dialogen omkring den med andre ord forbliver 
levende – kritisk og reflekterende. 

“Overskudsfamilier” 
– når skolen ikke er nok 
Oplæg ved Dil Bach, lektor DPU, Århus Universitet

Lørdag vil Dil Bach præsentere os for sin forskning 
i aktuelle idealer for børneopdragelse og forældre-
skab. I forlængelse af sidste års regionsmøder, med 
temaet ”Lilleskolerne og forældrene”, vil vi se nær-
mere på, hvad det er for forventninger til og forstå-
elser af skolen, som nye generationer af forældre 
har. Og hvad det er for forventninger til og forståel-
ser af forældre, som på den anden side dominerer 
på lilleskolerne. Dil vil bl.a. komme ind på, hvordan 
tid er en ny kapital i visse forældres forældreskab 
og stille spørgsmål til, hvad der sker, når børneop-
dragelse kommer til at handle om at maximere det 
enkelte barns potentiale? Hvad betyder det for fa-
milierne, hvordan sniger det sig ind i skolerne, og 
hvordan får det betydning for samarbejdet mellem 
skole og hjem? 
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DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Beretning fra bestyrelsen og udvalg. 
3. Regnskab for 2018 forelægges til 

godkendelse. 
4. Budget for 2018 og 2019, samt forslag 

til kontingent for 2019 fremlægges til 
godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af: 

a) Bestyrelse. 
b) Revisor. 

7. Eventuelt. 

Såfremt Repræsentantskabsmødet ikke er af-
sluttet kl. 16.15, suspenderes mødet og gen-
optages lørdag den 9. marts kl. 13.00.

Repræsentantskabet er Lilleskolernes Sam-
menslutnings øverste myndighed. Ordinært 
repræsentantskabsmøde afholdes én gang 
årligt inden den 1. juni. Repræsentantskabets 
møder og debat er åben for alle tilmeldte fra 
medlemsskolerne. 

Hver medlemsskole har én stemme, der afgi-
ves af skolens repræsentant. Skolens bestyrel-
se udpeger skolens repræsentant. Skoler, der 
ønsker at deltage i afstemningerne, meddeler 
inden mødets start, hvem der er udpeget, som 
skolens repræsentant. Der udsendes blanket 
til anmeldelse af skolens repræsentant forud 
for mødet. 

VALG TIL BESTYRELSEN – PUNKT 6

Der skal vælges to medlemmer og to supple-
anter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges kun 
for ét år. 

Stemmetallene afgør valget af bestyrelsesmed-
lemmer og suppleanter, således at de to kandi-
dater med flest stemmer bliver valgt som besty-
relsesmedlemmer, mens kandidaterne med 3.  
og 4. flest stemmer vælges som suppleanter. 

Kandidater kan opstilles fra d.d. og indtil valget 
afholdes den 8. marts 2019.

FORSLAG

Forslag, der ønskes behandlet på dagsorde-
nen, skal være Lilleskolernes Sammenslutnings 
bestyrelse i hænde senest den 1. marts 2019.
 
ÅRSSKRIFT MED ÅRSBERETNING 

Lilleskolernes Sammenslutnings Årsskrift 
2019 udsendes medio februar 2019 til med-
lemsskolerne, som efterfølgende distribuerer 
dem til skolens bestyrelsesmedlemmer. Års-
skriftet indeholder blandt andet Lilleskoler-
nes årsberetning, som desuden kan findes på 
hjemmesiden sammen med yderligere rele-
vant information. 

Medlemsskolerne og deltagerne i Repræ-
sentantskabsmødet vil desuden få tilsendt 
dagsorden for mødet samt bilag vedrørende 
regnskab, budget, valg af bestyrelse og andre 
forslag, der kommer til behandling på mødet.

REPRÆSENTANTSKAB 2019

Hermed indkaldes til ordinært Repræsentantskabsmøde, 
fredag den 8. marts 2019 kl. 13.45 på Roskilde Lille Skole
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PRIS: 
2500 pr. deltager
Ønsker man kun at deltage i Repræsentantskabet fredag fra 13.45 – 16.15: Gratis

TILMELDING
Via vores hjemmeside www.lilleskolerne.dk

Sidste frist for tilmelding er den 26. februar.

Tilmeldingen er bindende, og opkrævning af deltagerbetaling sendes til skolen ca. 
1 uge før træffet.

STED
Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde (og Comwell Roskilde, Vestre 
Kirkevej 12, 4000 Roskilde).

OBS Træffet afholdes i år på Roskilde Lille Skole, men vi skal smuksere os, overnat-
te og tilbringe lørdagen på Comwell Roskilde. Al logistik i forbindelse med træffet 
vil sekretariatet sørge for. I skal bare sørge for at ankomme til Roskilde Lille Skole.

Lilleskolernes Sammenslutning
Farvergade 27D, 2. sal

1463 København K.

Tlf. 28743329

www.lilleskolerne.dk
post@lilleskolerne.dk

PRAKTISK INFORMATION 
OG TILMELDING


