
Lilleskolernes Sammenslutning, Rigensgade 11, 1316 København K   Tlf. 4422 7921 www.lilleskolerne.dk 

 
1 

Kære bestyrelser og skoleledelser 
 
Velkommen til Lilleskoletræf 2016. At gå i, arbejde i, være forældre i den danske grundskole har 
ikke i mange år, om nogensinde, haft så stor bevågenhed – samfundsmæssigt, politisk, socialt – 
som i disse år. Skole er ikke længere kun for elever, lærere og ledere, men også for forældre, 
finansministeriet og fremtiden. I videnssamfundet, eller hvordan vores samfund anno 2016 nu 
betegnes, er skolen, forstår man, for vigtig til at overlade til skolefolk. Måske derfor er 
uddannelseslandskabet anno 2016 præget af fremdrift, forudseenhed og hurtighed. Vores børn 
skal lære hurtigere, skal hurtigere igennem uddannelsessystemet og tidligt vide, hvilken 
uddannelsesvej de vil. Ellers går det galt, for den enkelte og for samfundet. Eller gør det? 
 
For er det arbejde og det engagement, der hver dag går for sig ude på lilleskolerne, ikke en stor og 
vigtig modstemme til alt dette? Når vi rejser, har madordning, arbejder aldersintegreret, fokuserer 
på barndom, leg og børn, laver musik og teater, forpligter hinanden på hinanden og meget meget 
mere? Lilleskolernes bidrag til og rolle i samfundet er jo i høj grad at turde gøre noget andet, vise 
andre veje i et samfund, hvor de herskende logikker og praktikker er nogle andre. 
 
Og det er vel i bund og grund derfor vi, forældre, lærere og ledere, interesserer os for og 
engagerer os i skoler: fordi vi gerne vil forandre og forbedre det samfund, som vores skoler og 
børn er en del af.  
 
Til dette års træf skal vi mødes om og diskutere og reflektere over, hvordan det er at arbejde som 
bestyrelse og ledelse i en skoleform, der er noget andet: hvor skolen er for børn. Træffet starter 
med Repræsentantskabsmødet efterfulgt af et foredrag om, hvordan skole og skoleliv tager sig ud 
i dagens Danmark – fra et børneperspektiv. Aftenen er sat af til festivitas og fornøjeligt samvær 
med mulighed for at møde bestyrelsesmedlemmer og skoleledere fra andre skoler og høre om 
deres arbejde. 
 
Lørdag starter med en række inspirationsseminarer fordelt på tre temaer:  
 

1. Hvordan kan bestyrelsen engagere sig i det pædagogiske arbejde – uden at definere det? 
2. Forholdet mellem de engagerede forældre og de professionelle diskuteret med afsæt i 

erfaringer fra en nystartet skole, en etableret skole og en skole i ’stor’ forandring (fx 
etablering af ny overbygning, udvidelse af elevoptag, m.m.) 

3. Pædagogiske særpræg (madordning, udlandsrejse, forældreråd, m.m.: hvordan og hvorfor) 
 
Vi slutter af med et ”opråb” om vigtigheden af at gøre sig klart, hvorfor man træffer de 
pædagogiske valg, man gør. 
 
Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2016 igen vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at 
skabe skole nu – og i fremtiden.  
 
Vel mødt! 
Søren Erhardt Hansen og Sune Jon Hansen 

Lilleskoletræf  2016 
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Program for Lilleskoletræf 2016  

1. – 2. april på Kobæk Strand Konferencecenter i Skælskør 
 
Fredag den 1. april 
13.00 Ankomst og sandwich 
13.30 Velkomst  
13.45 Repræsentantskabsmøde 2016 
 
16.30 ”Vi får lige en lufter – skolereformen i børnehøjde” – foredrag ved Ida Wentzel 

Winther, lektor på DPU, Århus Universitet 
 
19.30 Middag, samvær og festligheder 
 
Lørdag den 2. april 
08.00 Morgenmad 
09.00 Inspirationsseminarer: Bestyrelse, ledelse og lilleskoler 
 
11.00 ”Konkurrencestatens pædagogik” – foredrag ved Brian Degn Mårtensson, lektor på 

University College Sjælland. 
 
12.30 Afrunding samt sandwich-to-go 
 
----- 

 

Skole, skoleliv og familieliv fra et børneperspektiv 
Foredrag ved Ida Wentzel Winther, lektor på DPU, Århus Universitet. 
 

”Vi får lige en lufter – skolereformen i børnehøjde” 
 
Oplægger handler om, hvordan børn oplever 
skolen og det at gå i skole – ikke mindst i 
lyset af den seneste folkeskolereform. Hvad 
vil det sige - fra et børneperspektiv - at gå i 
skole – uagtet skolens (politikernes, ledelsens 
og lærernes) intentioner? Hvad er 
understøttende undervisning, faglig 
fordybelse og bevægelse for noget? Og hvad 
med den længere skoledag? Hvordan ser det 
i det hele taget ud, hvis vi skal prøve at forstå 
skole ud fra de børn, der går i den? 
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Repræsentantskabsmøde 2016 
Hermed indkaldes til ordinært Repræsentantskabsmøde 
fredag den 1. april 2016 kl. 13.45 på Kobæk Strand Konferencecenter  
 
Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer og referent.  
2. Beretning fra bestyrelsen og 

udvalg.  
3. Regnskab for 2015 forelægges 

til godkendelse.  
4. Budget for 2016 og 2017, samt 

forslag til kontingent for 2017 
fremlægges til godkendelse.  

5. Behandling af indkomne forslag.  
6. Valg af:  
a) Bestyrelse.  
b) Revisor.  
7. Eventuelt.  
 
Såfremt Repræsentantskabsmødet ikke er 
afsluttet kl. 16.15, suspenderes mødet og 
genoptages lørdag den 2. april kl. 13.00. 
Repræsentantskabet er Lilleskolernes 
Sammenslutnings øverste myndighed. 
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 
én gang årligt inden den 1. juni. 
Repræsentantskabets møder og debat er 
åben for alle tilmeldte fra medlemsskolerne.  
Hver medlemsskole har én stemme, der 
afgives af skolens repræsentant. Skolens 
bestyrelse udpeger skolens repræsentant. 
Skoler, der ønsker at deltage i 
afstemningerne, meddeler inden mødets 
start, hvem der er udpeget, som skolens 
repræsentant. Der udsendes blanket til 
anmeldelse af skolens repræsentant forud 
for mødet.  
 
Valg til bestyrelsen – punkt 6: 
Der skal vælges fire medlemmer og to 
suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne 

vælges kun for ét år mens tre 
bestyrelsesmedlemmer vælges for tre år og 
én for to år (Gitte Baarings restperiode).  
Stemmetallene afgør valget af 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, 
således at de fire kandidater med flest 
stemmer bliver valgt som 
bestyrelsesmedlemmer, mens kandidaterne 
med 5. og 6. flest stemmer vælges som 
suppleanter.  
Kandidater kan opstilles fra dags dato og 
indtil valget afholdes den 1. april 2016. 
 
 
Forslag 
Forslag, der ønskes behandlet på 
dagsordenen, skal være Lilleskolernes 
Sammenslutnings bestyrelse i hænde senest 
den 24. marts 2016.  
 
Årsskrift med årsberetning  
Lilleskolernes Sammenslutnings Årsskrift 
2016 udsendes primo marts 2016 til 
medlemsskolerne, som efterfølgende 
distribuerer dem til skolens 
bestyrelsesmedlemmer. Årsskriftet 
indeholder blandt andet Lilleskolernes 
årsberetning, som desuden kan findes på 
hjemmesiden sammen med yderligere 
relevant information. Medlemsskolerne og 
deltagerne i Repræsentantskabsmødet vil 
desuden få tilsendt dagsorden for mødet 
samt bilag vedrørende regnskab, budget, valg 
af bestyrelse og andre forslag, der kommer til 
behandling på mødet. 
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Inspirationsseminarer 
Lilleskoletræffets inspirationsseminarer består af tre forskellige forløb, som hver især giver rum til at 
diskuterer og reflekterer over at arbejde i og arbejde med lilleskoler. 
 
 
VI skal her have gang i nogle snakke om 
ligheder og forskelle i lilleskoleformen. Til 
inspiration for hinanden og til styrkelse og 
kvalificering af det engagement og arbejde, vi 
hver dag lægger i vores skoler. Afhængigt af 
interesse – og lyst og behov – kan man vælge 
sig på et af tre inspirationsseminarer: 
 

1. Hvordan kan bestyrelsen engagere sig 
i det pædagogiske arbejde – uden at 
definere det? 

2. Forholdet mellem de engagerede 
forældre og de professionelle 
diskuteret med afsæt i erfaringer fra 
en nystartet skole, en etableret skole 
og en skole i ’stor’ forandring (fx 
etablering af ny overbygning, 
udvidelse af elevoptag, m.m.) 
 

3. Pædagogiske særpræg (madordning, 
udlandsrejse, forældreråd, m.m.:) 
Hvordan og hvorfor? 

 
 

Konkurrencestatens pædagogik 
Foredrag ved Brian Degn Mårtensson, lektor på University College Sjælland. 
 
 
Træffet sluttes af med et oplæg ved Brian 
Degn Mårtensson, der på baggrund af sin bog;  
Konkurrencestatens pædagogik – en kritik og 
et alternativ;  vil gå i kødet på implikationerne 
af, at grundskolen mere end nogensinde i 
politikernes optik er blevet altafgørende for 
landets politiske og økonomiske fremtid. For 
hvad sker der, når uddannelse og økonomi 
bindes tæt sammen? Hvordan kan skolerne 
bevare deres ildsjæle og egenart? Hvordan 
holder vi fast i, at skolen ikke er en 
kvantificerbar størrelse?  Hvordan holder vi 
fast i lærerne – og forældrene – deres 
engagement og kritiske stillingtagen? I 
uddannelseslandskabet anno 2016 er det 
måske ekstra afgørende, hvordan lilleskolerne 
og de frie grundskoler positionerer sig og ikke 
mindst gør sig klart præcist, hvorfor man 
træffer de pædagogiske valg, man gør. 
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Tilmelding til Lilleskoletræf 2016 – kopier selv flere 
Tilmeldingen mailes til jev@friskoler.dk eller via vores hjemmeside www.lilleskolerne.dk 
Bemærk at tilmeldingen er bindende  
 
 
Skolens navn:      
 
Deltageres: 
Navn:       
 
Adresse:       
 
Tlf.:       
 
e-mail:       
 
 
Deltagelse: 
Hele træffet, fra fredag klokken 13.00   
 
Ankomst fredag aften klokken 19.30   
 
Kun fredag kl. 13.00 – 19.30   
 
Vegetarmad ønskes    
 
Jeg ønsker at deltage i Seminar – sæt x: 1: _____ 2: ____ 3: ____ 
 

Praktisk information og tilmelding 

 
Lilleskoletræf 2016 afholdes igen i år på Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230  Skælskør 

 
Pris (rabat ved flere deltagere fra samme skole) 
1. Deltager          3.150 kr. 
2. Deltager          2.800 kr. 
3. Deltager          2.250 kr.  

 
Efterfølgende deltagere: 
Pr. Person              1.700 kr. 
 
Særpris hvis man kun deltager fredag den 1. april klokken 13.00 – 19.30: 650 DKR 
 
Sidste frist for tilmelding er den 11. marts. 
Tilmeldingen mailes til jev@friskoler.dk eller via vores hjemmeside www.lilleskolerne.dk 
 
Tilmeldingen er bindende, og opkrævning af deltagerbetaling sendes til skolen ca. 2 uger før 
træffet. 

 

mailto:jev@friskoler.dk
http://camponline.lilleskolerne.dk/campwebpartpages/CampEventDetailPublic.aspx?EventId=16ls003
mailto:jev@friskoler.dk
http://camponline.lilleskolerne.dk/campwebpartpages/CampEventDetailPublic.aspx?EventId=16ls003
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