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LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 

REGIONSMØDER 2016 
Faglighed og fællesskab 

 
 

Regionsmøderne sætter i år fokus på, hvordan bestyrelsen sammen med skolens daglige 
ledelse kan skabe en dialog med hinanden og med forældre og medarbejdere om 
skolens pædagogiske værdier, udfordringer og muligheder.  
 
Vi lever og laver skoler i en tid, hvor der er hårdt pres på både fagligheden og 
fællesskabet – det kit som gør en skole. Hvordan håndterer vi dette vilkår ude på 
skolerne? Hvordan får skolens ledelse – bestyrelsen såvel som den daglige pædagogiske 
ledelse – etableret og fastholdt et godt og konstruktivt samarbejde på det pædagogiske 
område? Hvad ligger på bestyrelsens bord, hvad ligger på lederens? 
 
På regionsmøderne vil vi arbejde med, hvordan skolens ledelse navigerer i forhold til det 
pædagogiske felt. Hvordan passer man på såvel fagligheden som fællesskabet på 
lilleskolerne? Hvad vil det sige at befinde sig i dét krydsfelt mellem forskellige interesser 
og dagsordener, som præger og gør skolens hverdag; et krydsfelt hvor ”frivillige” (børn 
og forældre, der har bestemte forventninger, skolen skal leve op til, for at de vil være 
med), ”professionelle” (lærerne og det øvrige personale, som ligeledes har forventninger 
til skolens pædagogik og hverdag) og ydre forventninger (fra stat og samfund, som 
skolens ledelse skal sikre, at skolen lever op til), mødes – og brydes. Dét er der ikke ét 
svar på, men mange forskellig erfaringer med og spørgsmål til. Og dem skal vi have bragt 
frem, så vi kan få styrket vores blik for og arbejde med at lave lilleskole og være 
bestyrelse og ledelse på en.   
 
Aftenen byder på oplæg vekslende med drøftelser i plenum og i mindre grupper. 
Undervejs vil deltagernes viden, erfaringer og ideer bliver bragt i spil, så alle får redskaber 
og forslag med hjem til det videre bestyrelsesarbejde. 
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Program 
17.00 Velkomst og præsentation 
17.15 Lilleskolen i samfundet: faglighed og fællesskaber, læring og individualitet. 
 Oplæg v. Sune Jon Hansen, sekretariatsleder i Lilleskolernes Sammenslutning 
  

Drøftelser i mindre grupper og i plenum 
- Hvad har skolernes ledelser oplevet af dilemmaer omkring faglighed og 

fællesskab? 
- I mindre grupper arbejdes et til to dilemmaer frem som præsenteres i 

plenum. 
 
19.00 Spisning – og præsentation af værtsskolen 
 
20.00 For skolens bedste: når den pædagogiske frihed skal omsættes 

Oplæg v. Søren Erhard Hansen og Inger Kvist, formand og næstformand i 
Lilleskolernes Sammenslutning. 
 
Drøftelse af dilemmaerne fra aftenens arbejdsgrupper: 
- Hvad ser I opgaverne/udfordringerne er? 
- Hvad er muligheds-/handlingsrummet? 
- Hvem har initiativet/forpligtigelsen ift. dilemmaet? 
 

21.15 Afslutning  
 
 
Praktiske oplysning: 

- Regionsmøderne henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og skoleledere.  
- Møderne afholdes i henholdsvis Jylland og Sjælland:  

o 8. november, Børnenes Friskole, Næringen 98, 8240 Risskov. 
o 9. november, Ryparken Lille Skole, Gartnerivej 3, 2100 København Ø.  

- Deltagelse i Regionsmøderne er gratis, inkl. spisning – man betaler dog selv for 
transport. 

- Tilmelding: post@lilleskolerne.dk - Deadline: Mandag den 31. oktober. 
- For yderligere information og spørgsmål henvend jer venligst til sekretariatet. 

 


