
Hvorfor laver vi skoler og for hvem laver vi skoler? Inkluderer vores skoler og skole-
form bestemte grupper af samfundet, mens den ekskluderer andre? Er vores skoler, 
og skal de overhovedet være, skoler for folket og hvad forstår vi som folket? 

Udgangspunktet for træffet er således spørgsmålet om ”folkets skole?”. Og det er det 
fordi, det giver anledning til en lang række refleksioner over og forhåbentlig også red-
skaber til at legitimere, hvorfor vi gør som vi gør – på vores skole og som skoler i og af 
samfundet. Hvad er vigtigt for os at holde fast i og hvad er vi i færd med (og villige til) at 
give slip på? 

Det helt centrale spørgsmål og et som vil løbe som en rød tråd gennem træffet er: hvad 
er det man skal kunne ku’? Som barn på vores skoler, som ledere af og på vores skoler og 
som aktør i fremtidens samfund. 

Til at udfolde dette har vi samlet en buket af oplægsholdere og indslag, som vil se på 
lilleskolen og lilleskolernes rolle i dagens uddannelseslandskab, ledelse i dagens uddan-
nelseslandskab, ledelse og kreativitet på arbejdet – i dag og i morgen, ledelse, autoritet 
og medejerskab og ikke mindst også lilleskolernes pædagogiske projekter, praksis og 
samarbejde i og på tværs af Lilleskolernes Sammenslutning.

VI glæder os til at diskutere, reflektere og være sammen med jer. Og samtidig med at vi 
håber og er spændte på, om vi kan følge den røde tråd i ”Folkets skole?” helt til dørs, så 
er vi sikre på, at det er et spændende og særdeles kvalificeret og berigende program, 
lilleskolelederne samles om i uge 39 på Ledertræf 2016. Vel mødt!

PÅ LEDERTRÆF 2016 VIL DU BLANDT ANDET MØDE:

Jacob Mchangama
Hvad er det for folke- og frihedsrettigheder vi har og hvor står de i dag

Jens Erik Kristensen
Hvad er det for et folk der dannes og uddannes i dag – og hvad er lilleskolernes rolle og 
muligheder

Finn Wiedemann
Ledelse i og af det fleksible arbejdsmarked

Svend Brodersen, 
Ledelse af visioner og fremtidens arbejde og arbejdsplads

Ask Agger 
Mening, involvering og lederskab i vores komplekse verden

Overraskelser, indspark og debatter og samtaler
Dine kolleger fra andre skoler!

LEDERTRÆFFET ER PLANLAGT AF

Peter Andresen (Børnenes Friskole), 
Simon Møller-Petersen (Den Lille Skole), Simon Svenstrup 
(Hørsholm Lille Skole) 
Tonny Tang Christiansen (Sdr. Jernløse Lilleskole)
Trine Nielsen (Albertslund Lille Skole) 
Mia Hesselberg-Thomsen (Lilleskolernes Bestyrelse) 
i samarbejde med Sune Jon Hansen og Peter Højgaard Pedersen.
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Hvad
3 dages ledertræf

Hvornår
28. - 29. -  30. september 2016

Hvor
Hotel Christiansminde  
Christiansmindevej 16  
5700 Svendborg
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LEDERTRÆF 2016  FOLKETS SKOLE? 

PROGRAM 

ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER

10.45 VELKOMST

11.00 DEN FRIE SKOLE  EN SKOLE FOR FOLKET?
Som del af den frie grundskolesektor stilles også Lilleskolerne overfor spørgsmål om, 
hvem de egentlig er skoler for. Og i disse tider måske mere end tidligere. Men hvad er det 
for et retsligt grundlag vi laver skoler på, hvilke rettigheder hviler de på og hvordan står 
det til med disse rettigheder i dag. 

Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridi-
ske tænketank Justitia og en af de klareste stemmer 
herhjemme i spørgsmål om den danske retsstat, 
grundlæggende retsprincipper, vores frihedsret-
tigheder, folkeret og samfundets håndtering af 
grænserne for menneskers frie udfoldelser. Jacob 
har udover sin cand.jur. en mastergrad i menne-
skerettigheder fra European Inter University Centre. 

13.00 FROKOST

14.00 LILLE SKOLE  HVAD NU?  
Hvor står det generelle skole- og uddannelseslandskab i dag – og hvor står lilleskolerne i 
det? Hvad betyder det, når der tales om læring, kompetencer, mål, udvikling og dannel-
se og hvad er på spil for os og vores skoler? Hviler vores skoler på et idegrundlag og en 
praksis, der mere end blot at vise en anden vej, viser vejen? Og i så fald, hvad består den 
og det så i og af?

Jens Erik Kristensen er lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, og 
han har mange års erfaring som forsker i og af brud og brydninger, fastholdelse og foran-
dring, i det pædagogiske arbejdsfelt. Jens Erik er pt. tilknyttet forskningsprogrammet Pæ-
dagogisk Samtidsdiagnostik og har inden for de seneste år redigeret og 
bidraget til bl.a. Pædagogprofessionens historie og aktualitet (2015) 
og Pædagogikkens idehistorie (2016). Jens Erik deltog i Lederin-
ternatet i februar, hvor han skitserede hvad det er for en historie 
vores skoler er en del af og som vi har sammen. Til Ledertræf-
fet vil han gå skridtet videre og fokusere på, hvor det er vi står 
og hvad for udfordringer vi har i dag.

16.30 TOUR DE CHAMBRE
 
20.00  MIDDAG   



 TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER  
 
09.00 LEDELSE I OG AF PÆDAGOGISKE INSTITUTIONER
Hvad vil det sige at være leder i og af det såkaldt fleksible arbejdsmarked og hvordan kan 
man modstå nogle af, om ikke alle, de problemer som dette arbejdsmarked byder på, så 
man ikke sover og dør med arbejdstøjet på. 

Finn Wiedemann er lektor i Uddannelsesvidenskab, på Institut for Kulturvidenskab 
ved Syddansk Universitet. Finn er en flittig debattør og har de sidste år særligt 
været optaget af emner som uddannelsespolitik, skoleudvikling og ledelse. 
Han har for nylig udgivet bogen ”Send mere ledelse – en analyse af ledel-
sessamfundet”, som er en analyse af de sidste mange års tendens til at 
opprioritere ledelsesdimensionen inden for den offentlige sektor. Dette er 
en tendens som Finn forholder sig kritisk og diskuterende til og som vi vil få 
fornøjelsen af at få udfoldet.

11.00 LEDELSE, KREATIVITET OG FREMTIDENS  
 ARBEJDE OG ARBEJDSPLADS
At være leder i og af forandringsprocesser kræver mod og visioner, for hvad er det der 
skal forandres, hvordan og hvorfor? Hvordan bevæger man sig fra ide og idealer til vir-
kelighed og realisering og hvad er det i det hele taget for en verden, for et arbejdsliv, vi 
uddanner og opdrager vores børn til?

Svend Brodersen er medejer og direktør af Gram Slot, Danmarks største øko-
logiske landbrug. Han er uddannet landmand, men har også haft en lo-
kalpolitisk karriere i Kolding. Svend har en vision om, at omlægge hele 
det danske landbrug til økologi og et skarpt og inspirerende blik på 
livet – arbejdsliv og familieliv – opvækst og vækst, forandring, fortid og 
fremtid og meget mere.

13.00 FROKOST 

15.00 AT BRYDE BRØD: LILLESKOLEVÆRDIER I PRAKSIS
Hvad er det for en praksis vi og vores skoler står på? Hvilke nøglebegreber kan vi 
mødes om og hvordan kan de tage sig ud i praksis?

Mette Martinussen kok og ejer af gourmetrestauranten 1. Th. står for et praksisforløb, hvor 
vi sættes til at skabe noget sammen. Hvor den kreative proces står 
i forgrunden – som praksis. Det bliver sjovt og vil give rum til, at 
mødes på tværs af skolerne og få diskuteret og vendt, hvad 
der er vigtigt for lige netop dig – og os. 



PROGRAM  FREDAG DEN 30. SEPTEMBER

09.00 LILLESKOLERNE HAR ORDET
Oplæg og debat om aktiviteter i Lilleskolernes Sammenslutning og ikke mindst i samar-
bejder og projekter mellem skolerne, fx:

. Lilleskolefestivalen

. Minifestivalen

. Arrangementer for lærerne – nye tiltag?

. Lilleskolernes DNA ind i naturfagene

. Lilleskolernes Parlament

. Lokale netværk (hvem, hvad, hvornår og hvordan)

. Lederiet

. Ledertræf og lederinternat

. Pædagogiske og faglige projekter – i og udenfor Lilleskolernes Sammenslutning

11.00 MENING, INVOLVERING OG LEDERSKAB  
 I VORES KOMPLEKSE VERDEN
Hvis der skal være mening med hverdagen, med vores skole, hvordan skaber vi det så – 
og ikke mindst: hvordan skaber vi opbakning til ”den mening”. Hvad er det der skal til for 
at flytte mennesker og producere ejerskab og opbakning i en tid, hvor ingen automatisk 
har autoritet, og hvor nye generationer selv tager og vil tage ejerskab over de menings-
bærende fortællinger?

Ask Agger er har en karriere som politisk rådgiver, kreativ manager og rådgiver hos Zen-
tropa bag sig og er i dag direktør for konsulentfirmaet Workz, der har specialiseret sig i 
forandringsledelse. Indenfor de sidste 15 år har han rådgivet en lang 
række af Skandinaviens største virksomheder og organisationer. 
Ask er også en flittig debattør og har en fast blog på Ugebrevet 
Mandag Morgen. I sin nye bog ”Medfortæller” tegner Ask kon-
turerne af et fundmentalt skifte i vores samtid, hvor menne-
sker i højere og højere grad vil sætte individuelle fingeraftryk 
på verden og involveres som aktive medfortællere i livet. Det 
er samtidig også et skarpt og stærkt opgør med klassisk mar-
kedsføring, topstyret politik og kontrollerende ledelsesformer.

13.00 FROKOST  OG PÅ GENSYN NÆSTE ÅR 
 

TILMELDING

LEDERTRÆF 2016  FOLKETS SKOLE?
28.30. SEPTEMBER PÅ CHRISTIANSMINDE, SVENDBORG

Tilmelding til træffet skal ske på følgende link og/eller via www.lilleskolerne.dk:
http://bit.ly/293Md9W

PRIS: 
6400 kr. pr. person v. en tilmeldt.
5900 kr. pr person derefter.

Kursusafgiften opkræves, når tilmeldingen er modtaget.
Tilmeldingen er bindende.

TILMELDINGSFRIST
24. August 2016


