
Lilleskolernes Sammenslutning, Nytorv 7,1450 Kbh. K. – post@lilleskolerne.dk - 4422 7920 
 

1 

  
REGIONSMØDE 2019 

 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 
Visioner, Organisation og Fremtid 

 

Kære medlemsskoler, 
 

Efter fire år som skoleforening i dobbeltorganisering med Dansk Friskoleforening har vi 
efterhånden, som skoler og skoleforening, en god portion erfaringer med, hvad dette 
indebærer – på godt og ondt – og i Lilleskolernes Sammenslutning har vi taget hul på at 
at evaluere dobbeltorganiseringen og samarbejdet med Friskolerne og drøfte med jer, 
hvordan vi fremadrettet bedst indretter og organiserer os som skoleforening, så vi 
målrettet og systematisk kan vedblive at ’være på skolens side’; dvs. arbejde med skolens 
dele og helhed, med relationerne mellem skolens aktører, med rammerne for det gode 
børneliv og arbejdsliv i skolen, med lilleskolen i samfundet og samfundet i lilleskolen. Det 
er vigtigt for os i LS’ bestyrelse at inddrage og høre jeres perspektiver. 
 

Hvad skal en skoleforening for Lilleskolerne skulle ville og kunne ku’ anno 2020 og i 
fremtiden? Hvilke organisatoriske rammer og hvilke visioner – fokusområder, indsatser og 
mål – skal tegne Lilleskolernes Sammenslutning? Hvad skal der til for, at LS kan være så 
god, stærk og relevant en forening for skolerne som muligt – og hvad indebærer det ift. 
politisk interessevaretagelse, rådgivning, aktiviteter, pædagogik, etc.? 
 

På Regionsmødet vil bestyrelsen for Lilleskolernes Sammenslutning præsentere afsættet 
for sit arbejde med at sikre og styrke LS og fremlægge en række modeller for, hvordan 
Lilleskolernes Sammenslutning kan organisere sig fremadrettet – og med afsæt heri 
lægge op til en fortsættelse af de drøftelser af foreningens rammer og retning, som 
indledtes på Repræsentantskabet i år, og som vil fortsætte frem til næste års 
repræsentantskab.  
 

Vi håber mange af jer har tid og lyst til at deltage, så vi får alle perspektiver med og får et 
fælles afsæt for at tage stilling til Lilleskolernes Sammenslutnings visioner, organisation og 
fremtid. 
 

De bedste hilsner, 
Lilleskolernes Sammenslutning  
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Praktisk info: 
- Regionsmøderne henvender sig i år til bestyrelsesmedlemmer, skoleledere og 

andre interesserede lilleskolefolk.  
- Møderne afholdes i henholdsvis Jylland og på Sjælland, fra 17.30 – 21.00:   

o 12. november, Randers Lilleskole, Tøjhushavevej 28, 8900 Randers. 
o 14. november, Roskilde Lilleskole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. 

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

- Tilmelding: post@lilleskolerne.dk - Deadline: Tirsdag den 5. november. 
- For yderligere information og spørgsmål henvend jer venligst til sekretariatet. 


