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LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

	
Referat af Repræsentantskabsmødet 2017 

Rørvig Friskole 
Fredag den 10. marts. 

	
Pkt. 1. Valg af ordstyrer og dirigent 
 
Dirigent: Peter Højgaard Pedersen 
Referent: Sune Jon Hansen 
 
I alt var 17 skoler stemmeberettigede: 

- Hillerød Lille Skole 
- Hareskovens Lilleskole 
- Roskilde Lille Skole 
- Holbæk Lilleskole 
- Albertslund Lilleskole 
- Hundige Lille Skole 
- Lilleskolen i Odense 
- Rørvig Friskole 
- Norddjurs Friskole 
- Helsingør Lilleskole 
- Ballerup Ny Skole 
- Århus Friskole 
- Børne U.N.I. 
- Østerbro Lilleskole 
- Gudenåskolen 
- Gribskov Skole 
- Byens Skole 

 
Stemmeudvalg: 
 
Pkt. 2. Beretning fra bestyrelsen 
 
Indlæg til Repræsentantskabet på baggrund af formandens beretning:  
 
Jasmin Heide (Østerbro Lilleskole): Tak en god beretning og et stort tak for 
det store arbejde I i bestyrelsen har lavet i forbindelse med overgangen og 
vores nye sekretariats-samarbejde med Dansk Friskoleforening. Det vil jeg 
gerne anerkende (bifald fra forsamlingen). 
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Kristian Lassen (Århus Friskole): Vi skal passe på at vi ikke laver for meget os 
og dem. Vi skal være opmærksomme på og arbejde på ikke at skabe 
kunstige modsætninger og tager patent på det rigtige. Vi skal passe på ikke 
at pege fingre af de andre og sige: Det er dårligt og forkert. Der er mange 
gode skoler og skoleformer, deriblandt lilleskoler.  
 
Søren Erhard Hansen (Formand for Lilleskolernes Sammenslutning): Det er 
vigtigt at understrege, at vi skal ikke definere, hvad der er den rigtige måde 
at lave skole på, men det vi kan se, det er, at der er tendenser, som gør at 
noget værdifuldt i og omkring skolen er ved at forsvinde. Det er ikke at sætte 
en bestemt ramme for, hvad lilleskole er eller skal være, men det er at sætte 
fingeren på nogle udfordringer, som samfundet stiller os. 
 
Pkt. 3. Regnskab for 2016 forelægges til godkendelse 
(fremlagt af Inger Kvist, LS’s bestyrelse) 
 
Rune Bundesen (Hareskovens Lilleskole): Hvad med pengene til 
Friskoleforeningen? Har vi ingen indflydelse på, hvad det penge bliver brugt 
på? Hvordan fordeles og bruges de? 
Søren Erhard Hansen (Formand i Lilleskolernes Sammenslutning): Men det er 
ikke vores penge – det er penge der går rent til friskoleforeningen; det er 
deres kontingent. OG måske burde det slet ikke være med i vores budget. 
Det er udtryk for overgangsfasen og det vil nok give mest mening om de i 
fremtiden bliver opkrævet af Friskoleforeningen. 
 
Regnskab 2016 godkendes.  
 
Pkt. 4. Budget for 2017 og 2018, samt forslag til kontingent for 2017 
fremlægges til godkendelse. 
 
Gitte Svenning (Børne U.N.I.): Kan I ikke sige noget om, hvad kontingentet til 
DF går til. Hvad er det vi får fra DF. 
 
Inger Kvist (Lilleskolernes Sammenslutning): Det samme som alle mulige 
andre medlemmer friskoler…der er ingen forskel på os og andre. Det er 
Friskoleforeningen der råder over de midler. 
 
John Eriksen (Gudenåskolen): Der er en vision om at lave et lilleskoleblad – i 
både den skriftlige og nmundtlige beretning. Jeg kan godt være bange for at 
det ikke bliver levet ud. Det kunne godt ende med, at det der lilleskoleblad 
bliver digitalt. Jeg synes det er umådeligt vigtigt at vi får et fysisk blad – ude 
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på skolerne. Noget vi kan samles om, noget der ligger dér, på bordet i 
lærerværelset. 
 
Inger Kvist: Bladet står ikke i budgettet endnu, men det er noget der kan 
arbejdes med i det kommende år – vi hører at du siger at det er et ønske. Og 
det er godt.  
 
Budget og kontingentsats for 2018 på 291 kr. for de første 220 elever og 138 
kr. for elever udover 220, godkendes. 
 
Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag. 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
Pkt. 6. Valg af: 
 

a. Bestyrelse: 
 Seks pladser var på valg 
 Seks kandidater stillede op og blev valgt ind i LS bestyrelse 

o Marie Ludvigsen (3 år) 
o Malene Falck Bjerrum (3 år) 
o Jasmin Heide ( 2 år) 
o Nicolai Lange (1 år) 
o Konrad Kriescher (Suppleant) 
o Anja Nørager-Nielsen (Suppleant) 

 
b. Revisor: genvalg til Ernst & Young, Faaborg. 

 
Pkt. 7. Eventuelt. 
 
Peter Bendix, formand i Dansk Friskoleforening, holdt et kort oplæg, hvor 
han bakkede op om bestyrelsens beretning, tjek-liste og til samarbejdet 
undervejs og indtil nu. Peter fremlagde, at: Vi står på samme platform og 
taler nu med større vægt i det politiske landskab. Det er stærkt at komme ud 
og sige, at jeg repræsenterer 330 skoler. Og det er stærkt at vi nu kan sige at 
vi er et væld af skoler – der spænder bredt. Der er mange måder at lave frie 
skoler på.  
 
Og han fortsatte: Vi skal øve os i, at lukke os op for omverdenen. Det kan vi 
hjælpe hinanden med . Og der har vi et stort arbejde ift. at fortælle, hvorfor 
laver vi skole og hvordan laver vi skole. Vi har brug for at I i jeres lille 
pædagogiske forening, går til kanten og viser hvordan man kan være 
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pædagogisk alternative skoler. I bevægelsen fra systemtænkning til 
pædagogisk tænkning. 
 
Vi vil rigtig gerne bruges. Ring til os, hvis I har brug for os. I er velkomne til at 
bruge os – også i Båring.  
 
Vi mødes jo også hele tiden om (politiske) dagsordener 

- Før SFO 
- Vuggestuer og børnehaver 
- Tilsyn og valg af nye tilsynsførende 
- Tilskud – vi er tilbage på sporet med de 75 %, men vi bliver udfordret 

på, at mange synes at vi får for mange penge og vi skal jo kunne 
forklare, hvad det er vi bruger de penge på. OG der er EN ting som er 
meget vigtig, og det er, hvordan vi løfter det sociale ansvar og det 
skal vi hjælpe hinanden med for at vi kan fastholde tilskuddet og have 
en mulighed for at holde elevbetalingen nede.  

 
Ole Pedersen, Den Frie Læreruddannelse, orienterede om uddannelsen og 
inviterede til et tættere samarbejde. 
 
John Eriksen (Gudenåskolen): Kunne man ikke overveje at rykke 
repræsentantskabet til efteråret. Der er så meget at gøre her i foråret. 
 
Søren Erhard Hansen: Det vil i så fald kræve en vedtægtsændring, men det 
må den nye bestyrelse se på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------   ---------/--------- - 2017 
Dirigent, Peter Højgaard Pedersen 


