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LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 

HVORFOR LAVER VI SKOLE SOM VI GØR? 
REGIONSMØDE 2017 

 
 

På Regionsmødet sætter vi i år fokus på, hvilket arbejde og hvilke udfordringer vi står i og 
står overfor som bestyrelse og daglig ledelse, når vi skal forklare og forsvare, hvorfor vi 
laver skole på den måde vi gør? Hvordan får vi kommunikeret om skolen, dens værdier, 
dens tiltag, dens retning, dens opgaver og udfordringer, og hvordan sikrer vi, at det er 
det samme vi taler om, når vi eksempelvis taler om faglighed, fællesskab, læring, 
dannelse, progression, inklusion, etc. På skolen især, men også overfor skolens øvrige 
interessenter. 
 
Med den store opmærksomhed og det intensive pres der er på grundskolen og 
uddannelsessystemet anno 2017, står også Lilleskolerne i en situation, hvor det kan være 
svært at styre, hvordan og af hvem forventningerne til, hvad der skal læres, hvorfor der 
skal læres, hvornår der skal læres, hvordan der skal læres og hvor meget der skal læres, 
formuleres. Og hvad med alt det andet? Alt det der ikke kan (eller skal) måles? Alt det der 
ikke sådan lige kan italesættes?     
 
Med afsæt i oplæg, drøftelser i plenum og i mindre grupper vil vi se nærmere på hvordan 
bestyrelsen og den daglige ledelse kan arbejde sammen om at få værdierne og det 
pædagogiske arbejde på skolen til at stå klart, skarpt og sammenhængende? Og i tæt 
forbindelse med dette: Hvordan får I skabt rum, hvor diskussionen om skolen, om 
pædagogikken, om nutiden og fremtiden kan blomstre og kvalificere skolens aktører, 
gamle som nye, i at være del af lige netop jeres skole?  
 
Vi glæder os til en aften i selskab med jer, hvor jeres erfaringer, ideer og viden også vil 
blive bragt i spil, så vi kan komme tæt på maskinrummet, og så alle kan få redskaber og 
forslag med hjem til det videre bestyrelsesarbejde. 
 
De bedste hilsner, 
 
Lilleskolernes Sammenslutning 
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Program 
17.00 Velkomst og præsentation 
17.15 Lilleskolen, den pædagogiske fantasi og markedet. 
 Oplæg v. Sune Jon Hansen, sekretariatsleder i Lilleskolernes Sammenslutning 
  
18.00 Kommunikation, værdier og det praktiske mesterskab 

Drøftelser i mindre grupper 
- Hvad har skolernes ledelser oplevet af udfordringer ift. at styre 

kommunikationen om skolens form og indhold?  
- Hvordan og hvem inddrager I, når skolens i dag og i morgen skal 

italesættes? 
- Hvordan har arbejdsdelingen været mellem bestyrelsen og den daglige 

ledelse? 
 
19.00 Spisning – og præsentation af værtsskolen 
 
20.00 At sætte skolens værdier, faglighed og liv i tale 

Oplæg v. værtsskolens leder. 
 
Opsamling på oplæg og drøftelserne i de mindre grupper: 
- Hvad ser I opgaverne/udfordringerne er? 
- Hvad er muligheds-/handlingsrummet? 
- Hvem har initiativet/forpligtigelsen ift. at sætte rammerne for og retningen 

på ”talen om skolen”? 
 

21.15 Afslutning  
 
Praktiske oplysning: 

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

o 7. november, Ringsted Lilleskole, Næstvedvej 349B, 4100 Ringsted. 
o 9. november, Østerbro Lilleskole, Sionsgade 5, 2100 København Ø.  
o 21. november, Aalborg Friskole, Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg. 
o 22. november, Børnenes Friskole, Næringen 98, 8240 Risskov. 

- Deltagelse i Regionsmøderne er gratis og inkl. god mad og drikke – man betaler 
dog selv for transport. 

- Tilmelding: post@lilleskolerne.dk  
- Deadline: en uge før arrangementets afholdelse. 
- For yderligere information og spørgsmål henvend jer venligst til sekretariatet. 

 
 


