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LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 

LILLESKOLEN OG FORÆLDRENE 
REGIONSMØDE 2018 

 

På Regionsmødet sætter vi i år fokus på forældrene; den gruppe af skolens aktører der 
lægger børn til skolen, lægger kræfter i skolen og, som oftest, udgør hovedparten af 
skolens bestyrelse. Vi skal se på, hvordan man som bestyrelse og daglig ledelse kan 
understøtte og udvikle en god kultur for og forståelse af forældrenes plads og rolle på 
skolen. Hvad er vi fælles om? Hvad er til forhandling? Og ikke mindst: Hvad er ikke til 
forhandling? Det handler helt centralt om, hvor og hvordan man som bestyrelse og daglig 
ledelse lægger snittet ift. hvad der ligger på de professionelles bord (skolens ansatte) og 
hvad der ligger på forældrenes. Hvem har indflydelse på hvad, hvor og hvornår? Og 
hvordan taler vi sammen om dét? 
 

Ligesom med moralen, flæskestegen og DSB, så er forældre ikke, hvad de har været. Det 
er i alle fald indtrykket, når man orienterer sig i den aktuelle debat om opdragelse og 
skole. Her dyrkes forældrerollen måske mere intensivt end nogensinde før. Det viser sig i 
talen om curlingforældre o.l., hvor et helt barns skæbne knyttes til spørgsmål om, 
hvorvidt de skal ammes eller ej, selv bærer deres skoletaske eller ej, spiller iPad eller ej, 
spiser gluten eller ej, etc. Det viser sig i talen om forældrene som forbrugere; som nogle 
der ser og går til skolen som én blandt mange varer: er man utilfreds med ”produktet” 
vælger man en ny vare fra hylden eller påkalder sig sine ”forbrugerrettigheder”. 
Spørgsmålet er, om det ikke også viser sig i den enkelte skoles forståelse af og tilgange 
til forældrene?  
 

Med afsæt i oplæg, drøftelser i plenum og i mindre grupper vil vi se nærmere på, 
hvordan bestyrelsen og den daglige ledelse kan sætte rammer og retning for relationen 
mellem skole og forældre, så alles interesse for skolen fastholdes – og så alle oplever, at 
det er deres skole. Et centralt spørgsmål i den sammenhæng er: Hvordan får I skabt rum, 
hvor dialogen med forældrene om skolen, om pædagogikken, om nutiden og fremtiden 
kan blomstre og styrke forældrene i at tage del i og være del af lige netop jeres skole?  
 

Vi glæder os til en aften i selskab med jer og håber den vil give jer redskaber og forslag 
med hjem til det videre bestyrelsesarbejde. 
 

De bedste hilsner, 
Lilleskolernes Sammenslutning  
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Program 
17.00 Velkomst og præsentation af årets tema 
 
17.15 Forældredeterminisme – når forældres valg udpeges som det eneste der 

bestemmer et barns fremtid 
Oplæg v. Sara Alfort, journalist på Zetland og forfatter til en en bog og en 
række artikler om emnet. Blandet andet: 
https://www.zetland.dk/historie/s8yvEaYA-aeW04Gvq-dfec4 
 

18.15 Lilleskolen og forældrene – idealer og praksis #1 
Kort oplæg v. Sune Jon Hansen, Lilleskolernes Sammenslutning 
 
Derefter: Drøftelser i mindre grupper 
- Hvad har skolernes ledelse oplevet af udfordringer ift. at styre 

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

italesættes – og besluttes? 
- Hvordan er arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og den daglige ledelse? 

 
19.15 Spisning – og præsentation af værtsskolen 
 
20.15 Lilleskolen og forældrene – idealer og praksis #2  

Kort oplæg v. værtsskolens leder. 
 
Derefter: Opsamling på oplæggene og drøftelserne i de mindre grupper: 
- Hvad ser I opgaverne/udfordringerne er? 
- Hvad er muligheds-/handlingsrummene? 
 

21.15 Afslutning  
 
Praktisk info: 

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

o 6. november, Norddjurs Friskole, Lergravsvej 4, 8500 Grenå. 
o 8. november, Den lille Skole, Gammelmosevej 228, 2800 Kgs. Lyngby. 

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

- Tilmelding: post@lilleskolerne.dk - Deadline: Tirsdag den 30. oktober. 
- For yderligere information og spørgsmål henvend jer venligst til sekretariatet. 


