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Lilleskoletræf 2014 
 
Kære bestyrelser og skoleledelser 
Velkommen til Lillekoletræf 2014. Grundskolen er i gang med den største foran-
dringsproces siden midten af forrige århundrede. Forandringer, som afspejler en 
samfundsudvikling, vi alle er en del af – også Lilleskolerne. Vi, Lilleskolerne, vil ger-
ne være en aktiv spiller i denne proces, tage fat og prøve nye muligheder, og ikke se 
passivt til, mens ”nogen” kommer og stiller krav om ændringer. 

På Lilleskoletræf 2014 har vi derfor sat mere tid af til Repræsentantskabsmødet, 
hvor foreningens arbejde og ikke mindst sigtelinjerne fremadrettet drøftes. Her har 
vi i Lilleskolernes bestyrelse brug for jeres input og opbakning til vores arbejde. Vi 
ser behovet for nye tiltag – både når det gælder foreningens tilbud til medlemmerne 
og når det gælder det skolepolitiske arbejde. 

Skolen er for børn! Vi tager lilleskolernes motto alvorligt og indleder træffet med 
et foredrag om ”hyperansvar” – et foredrag om, hvordan moderne forældre håndte-
rer familielivet og ansvaret for børnene. 

Efter Repræsentantskabsmødet fredag eftermiddag er aftenen sat af til festligt og 
fornøjeligt samvær med mulighed for at møde bestyrelsesmedlemmer og skolelede-
re fra andre skoler og høre om deres arbejde. 

Lørdag byder på et inspirationsforløb, hvor I får mulighed for at arbejde med, 
hvordan man kan hente energi fra skolens værdier og bruge dette som brændstof til 
at bringe skolen videre. Vi slutter af med en ”opsang” om ledelse og innovation – 
hvad kommer der ud af at forfølge den idiotiske idé? 

Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2014 igen vil klæde bestyrelser og ledere end-
nu bedre på til at skabe skole nu – og i fremtiden.  
 

Vel mødt! 
Søren Erhard Hansen 

 

Program for Lilleskoletræf 2014 
25. – 26. april på Kobæk Strand Konferencecenter i Skælskør 
 
 
Fredag den 25. april 
12.00 Ankomst og sandwich 
13.00 Velkomst 

”Hyperansvar” forholdet ml. skole og forældre – foredrag ved 
Hanne Knudsen, lektor på DPU, Århus Universitet 

15.00 Repræsentantskabsmøde 2014  
19.00 Pause 
19.30 Middag, samvær og festligheder 
 
 
Lørdag den 26. april 
8.00 Morgenmad 
9.00 ”Ilt og Kant” – oplæg og proces ved Kirsten Bro, aut. psykolog, Ph.d., 

specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. 
13.00 ”Forfølg den idiotiske idé” – afsluttende foredrag ved Torben Gam-

melgaard, kunstmaler, jurist og direktør.  
14.00 Afrunding samt sandwich-to-go  

 

                               

Tid og sted 

 

Fredag d. 25. april 2014, 
kl. 12.00 til lørdag d. 26. 
april 2014, kl. 14.00. 
 
Der er mulighed for kun 
at deltage i fredagens 
program eller for at 
ankomme senere fredag.  
Indkvartering fortrins-
vis på enkeltværelser. 
 
Kobæk Strand Konfe-
rencecenter, Kobækvej 
85, 4230 Skælskør. 
www.kobaek-strand.dk 
 

 
 

Søren E. Hansen,  
formand for Lilleskolerne 
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Ansvar, forældre, skole og samfund 
Indledende foredrag ved Hanne Knudsen, lektor på DPU, Århus Universitet, om ”hy-
peransvar”.  
 
Hyperansvar: Når personligt ansvar 
gøres til genstand for styring.  
 
Oplægget handler om en af de centrale 
styringsambitioner i dagens Danmark: 
At styre på det personlige ansvar. Der 
tages udgangspunkt i (folke)skolen 
som eksempel, og det vises, at foræl-
dres ansvar er blevet så omfattende, at 
skolen ikke længere kan tage ansvar 
for at definere det. I stedet inviterer 
den forældrene til at se sig selv gen-

nem skolens øjne og selv definere 
deres ansvar. Men hvad sker der med 
det personlige ansvar, når det gøres til 
genstand for offentlig styring? Hvor-
dan kan det, der er i spil, begrebsliggø-
res? Hvilke betingelser skaber kravet 
om at tage personligt ansvar for inklu-
sion? Hvad skal der til, for at man som 
mor eller far kan blive genkendt og 
genkende sig selv som ansvarlig på de 
aktuelle betingelser? 
 

 
 
Repræsentantskabsmøde  
Hermed indkaldes til ordinært Repræsentantskabsmøde  
fredag den 25. april 2014 kl. 15.00 på Kobæk Strand Konferencecenter  
 
Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer og referent.  
2. Beretning fra bestyrelsen og ud-

valg.  
3. Regnskab for 2013 forelægges til 

godkendelse.  
4. Budget for 2014 og 2015, samt 

forslag til kontingent for 2015 
fremlægges til godkendelse.  

5. Behandling af indkomne forslag.  
6. Valg af:  

a) Bestyrelse.  
b) Revisor.  

7. Eventuelt.  
 
Såfremt Repræsentantskabsmødet 
ikke er afsluttet kl. 19.00, suspenderes 
mødet og genoptages lørdag den 26. 
april kl. 14.00. 

Repræsentantskabet er Lilleskoler-
nes øverste myndighed. Ordinært re-
præsentantskabsmøde afholdes én 
gang årligt inden den 1. juni. Repræ-
sentantskabets møder og debat er 
åben for alle tilmeldte fra medlems-
skolerne.  

Hver medlemsskole har én stem-
me, der afgives af skolens repræsen-
tant. Skolens bestyrelse udpeger sko- 
lens repræsentant. Skoler, der ønsker 
at deltage i afstemningerne, meddeler 
inden mødets start, hvem der er udpe-
get, som skolens repræsentant. Der 
udsendes blanket til anmeldelse af 
skolens repræsentant forud for mødet.  
 
Valg til bestyrelsen – punkt 6 
Der skal vælges to medlemmer og to 
suppleanter til bestyrelsen. Supplean-
terne vælges kun for ét år.  

Stemmetallene afgør valget af be-
styrelsesmedlemmer og suppleanter, 
således at de to kandidater med flest 
stemmer bliver valgt som bestyrel-
sesmedlemmer, mens kandidaterne 
med 3.  og 4. flest stemmer vælges som 
suppleanter.  

Kandidater kan opstilles fra d.d. og 
indtil valget afholdes den 25. april 
2014. 
 
 
 
 

 

 
 

Hanne Knudsen er lektor 
i pædagogisk ledelse   
ved Institut for Uddannel-
se og Pædagogik (DPU), 
Århus Universitet. Hun er 
en del af forskningspro-
grammet ”organisation og 
læring” og med i den 
forskningsgruppe, som 
arbejder med skoleledelse  
ved DPU, Århus Universi-
tet.   
Hanne Knudsen har sam-
men med Niels Åkerstrøm 
Andersen skrevet artik-
len: ”Playful Hyper Re-
sponsibility: toward a 
dislocation of parents 
responsibility”, i det in-
ternationale tidsskrift 
Journal of Education Poli-
cy, 2013    
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Forslag 
Forslag, der ønskes behandlet på 
dagsordenen, skal være Lilleskolernes  
bestyrelse i hænde senest den 17. april 
2014.  
 
Årsskrift med årsberetning  
Lilleskolernes Årsskrift 2014 udsendes 
medio marts 2014 til medlemsskoler-
ne, som efterfølgende distribuerer 
dem til skolens bestyrelsesmedlem-

mer inden påske. Årsskriftet indehol-
der blandt andet Lilleskolernes årsbe-
retning, 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. 

 
 
Bestyrelsesrummet/inspirationsforløb  
Lilleskoletræffets inspirationsdel inkluderer foredrag og proces-
forløb, som undersøger, hvordan skolen fastholder og udvikler 
sin kant som en fri og alternativ skole i forhold til folkeskolen. 
Vitaliserende ledelse og psykologisk ilt i pædagogisk og organi-
satorisk arbejde.  

”Psykologisk ilt” 

 
”Ilt og kant” til lilleskolen.  
Kirsten Bro indleder inspirationsdelen 
med et oplæg om udvikling og 
dannelse, og deltagerne præsentereres 
for teorier på disse områder samt 
indragelse af nyeste forskning om 
trivsel. Konkret vil Kirsten Bro berøre: 
 

- Tønnesvangs teori om selvets 
udvikling ”psykologisk ilt” og 
hans teorier om dannelsesidealet 
”kvalificeret selvbestemmelse”.  
 
 
 

 
 

- Ryan og Deci´s selvbestemmel-
sesteori og sammenhængen mel-
lem grader af behovstilfredsstil-
lelse og grader af trivsel. 
 

- Idealiseringens og målsætnin-
gens betydning for at finde me-
ning og kant i Lilleskolen. 

 
- Metoder til kompetenceudvikling 

af medarbejdere/ledere.  
 

Formiddagen vil veksle mellem oplæg 
og diskussion i mindre grupper. 

 

”Følg den idiotiske idé” 

 
Dagen sluttes af med et oplæg ved 
Torben Gammelgaard. 
Den enkle – men totalt nyskabende – 
løsning kan være vanskelig at få øje på. 
En af vejene frem er at have modet til, 
som ledelse, at kaste sig ud i nye ideer 
– også ideer der ved første øjekast 
virker idiotiske. For det idiotiske og  
det geniale er nært beslægtet. Men det 
kræver mod og ledelseskraft at sætte 
nye vilde ideer i spil, så der kommer 

noget ud af det. Vi kender det fra 
kunstens verden. Og vi kan også bruge 
det i lilleskolernes verden. Torben 
Gammelgaard folder temaet ud i 
denne ”opsang”.  
 
Torben Gammelgaard har tidligere 
været forretningsudviklingschef i 
Nimbus Film og advokat hos Bech-
Bruun.

 

 
 
Kirsten Bro er 
aut.psykolog, Ph.d., 
specialist og supervisor i 
arbejds- og 
organisationspsykologi.  
Kirsten Bro har i mange 
år arbejdet med skole og 
skoleudvikling både i 
form af folkeskolelærer, 
PPR-psykolog, konsu-
lent og lektor.   
 
 

 
 
Torben Gammelgaard er 
udøvende kunstmaler, 
forfatter og direktør i 
Copydan Billedkunst. Han 
skriver blandt klummerne 
om sit syn på sammen-
hængen mellem kunst, 
kultur og ledelse. Derud-
over er han forfatter til 
bøger om ledelse og inno-
vation.  
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Praktisk information 

og tilmelding 
 
 
Pris (rabat ved flere 
deltagere fra samme 
skole):  
1. deltager  3.000 kr.  
2. deltager 2.650 kr.  
3. deltager 2.150 kr. 
efterfølgende deltagere: 
pr. person 1.600 kr. 
 
Særpris hvis man kun 
deltager fredag den 25. 
april kl. 12.00–19.00:  
500 kr. 

 
Sidste frist for tilmelding  
er den 21. februar 2014.  
Tilmeldingen faxes til  
7020 2643 eller mailes til  
jeanette@lilleskolerne.dk  
 
Tilmelding er bindende, og 
opkrævning af 
deltagerbetaling sendes til 
skolen ca. 2 uger før 
træffet. 
 
 

 
 

           
               Tilmelding til Lilleskoletræf 2014 – kopier selv flere!

Tilmeldingen faxes til 7020 2643 eller mailes til jeanette@lilleskolerne.dk  
senest den 21. februar. Bemærk at tilmelding er bindende. 
 
 
Skolens navn_________________________________________________________________________________ 

 
 
Navn _____________________________________ 

Adresse  _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Tlf.: ______________________________________ 

e-mail: _____________________________________ 

 
Deltager i:  

____   Hele træffet, fra fredag kl. 12.00 

____   Ankomst fredag kl. 19.00  

____   Kun fredag kl. 12.00 – 19.00  

____   Vegetarmad ønskes.   
 

 

 
Navn _____________________________________ 

Adresse  _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Tlf.: ______________________________________ 

e-mail: _____________________________________ 

Deltager i:  

____   Hele træffet, fra fredag kl. 12.00 

____   Ankomst fredag kl. 19.00  

____   Kun fredag kl. 12.00 – 19.00  

____   Vegetarmad ønskes.   
 

 

 
Navn _____________________________________ 

Adresse  _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Tlf.: ______________________________________ 

e-mail: _____________________________________ 

 
Deltager i:  

____   Hele træffet, fra fredag kl. 12.00 

____   Ankomst fredag kl. 19.00  

____   Kun fredag kl. 12.00 – 19.00  

____   Vegetarmad ønskes.   
 

 

 
Navn _____________________________________ 

Adresse  _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Tlf.: ______________________________________ 

e-mail: _____________________________________ 

 
Deltager i:  

____   Hele træffet, fra fredag kl. 12.00 

____   Ankomst fredag kl. 19.00  

____   Kun fredag kl. 12.00 – 19.00  

____   Vegetarmad ønskes.   
 

 

 

mailto:jeanette@lilleskolerne.dk

