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Lilleskoletræf 2015 
 
Kære	  bestyrelser	  og	  skoleledelser 
	  
Velkommen	  til	  Lillekoletræf	  2015!	  	  

Børn,	  forældre,	  undervisning	  og	  skole	  har	  vel	  aldrig	  før	  været	  så	  meget	  i	  vælten	  
som	  i	  disse	  år,	  hvor	  politikere	  og	  medier	  dagligt	  bombarderer	  os	  med,	  hvordan	  den	  
"rigtige"	  skole	  skal	  være.	  Sjældent	  har	  der	  været	  så	  meget	  brug	  for	  et	  alternativ	  til	  
den	  herskende	  skolepolitk:	  Skolen	  er	  for	  børn,	  er	  vores	  måde	  at	  sige	  det	  på.	  Derfor	  
vil	  vi	  på	  Lilleskoletræffet	  igen	  i	  år	  give	  jer	  lilleskolefolk	  mulighed	  for	  at	  mødes	  og	  
blive	  inspireret	  af	  aktuelle	  foredrag	  og	  -‐	  ikke	  mindst	  -‐	  hinanden. 

Også	  i	  vores	  forening	  er	  der	  lagt	  op	  til	  forandringer:	  På	  dette	  års	  
Repræsentantskabsmøde,	  der	  jo	  er	  en	  del	  af	  træffet,	  vil	  bestyrelsen	  fremsætte	  for-‐
slag	  om,	  at	  lilleskolerne	  fremover	  både	  skal	  være	  medlemmer	  af	  Dansk	  Friskole-‐
forening	  og	  af	  Lilleskolerne. 

Det	  bliver	  en	  vigtig	  debat,	  der	  kommer	  til	  at	  udstikke	  retningslinjerne	  for	  
foreningen	  de	  næste	  mange	  år.	  Derfer	  er	  det	  ekstravigtigt,	  at	  I	  møder	  talstærkt	  op	  og	  
engagerer	  jer	  i	  både	  træf	  og	  debat. 

	  
Vel	  mødt!	  

Søren	  Erhard	  Hansen	  

	  

	  

Program for Lilleskoletræf 2015 
24. – 25. april på Kobæk Strand Konferencecenter i Skælskør 
	  
	  

Fredag	  den	  24.	  April	  
12.30	   Ankomst	  og	  sandwich	  
13.30	   Velkomst:	  
	   Repræsentantskabsmøde	  2015	  	  
Ca.	  17.30	   Repræsentantskabsmødet	  afsluttes	  
18.30	   Musikalsk	  underholdning	  	  
19.30	   Middag,	  samvær	  og	  festligheder	  
	  
	  
Lørdag	  den	  25.	  april	  
8.00	   Morgenmad	  
9.00	   Hvor	  står	  vi?	  -‐	  Nutidsanalyse	  herfra	  hvor	  vi	  står	  –	  Foredrag	  ved	  

Rune	  Lykkeberg,	  kulturredaktør	  og	  forfatter.	  
10.30	   Stå	  fast	  –	  afvikling	  af	  udviklingstvangen?	  –	  Foredrag	  ved	  Svend	  

Brinkmann,	  professor	  i	  almenpsykologi	  og	  kvalitativ	  metode.	  	  
12.00	   Matiné:	  Et	  glas,	  lidt	  at	  spise	  og	  KONCERT	  med	  	  

Mr	  ”herfra	  hvor	  vi	  står”.	  Niels	  Skousen	  med	  band.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tid og sted	  
	  
Fredag	  d.	  24.	  april	  2014,	  
kl.	  12.30	  til	  lørdag	  d.	  25.	  
april	  2014,	  kl.	  13.30.	  
	  
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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Repræsentantskabsmøde  
Hermed indkaldes til ordinært Repræsentantskabsmøde  
fredag den 24. april 2015 kl. 13.30 på Kobæk Strand Konferencecenter  
 
Dagsorden	  
	  
1. Valg	  af	  ordstyrer	  og	  referent.	  	  

	  
2. Beretning	  fra	  bestyrelsen	  og	  ud-‐

valg.	  	  
	  

3. Regnskab	  for	  2014	  forelægges	  til	  
godkendelse.	  	  
	  

4. Budget	  for	  2015	  og	  2016,	  samt	  
forslag	  til	  kontingent	  for	  2016	  
fremlægges	  til	  godkendelse.	  	  
	  

5. Behandling	  af	  indkomne	  forslag.	  	  
Bestyrelsen	  fremlægger	  forslag	  til	  
vedtægtsændringer.	  
	  

6. Valg	  af:	  	  
a) Bestyrelse.	  	  
b) Revisor.	  	  
	  

7. Eventuelt.	  	  
Ekstraordinært	  Repræsentant-‐
skabsmøde	  foreslås	  indkaldt	  til	  den	  
30.	  maj	  2015.	  	  

	  
	  
Deltagere,	  	  
stemmeret	  og	  tidsramme	  
	  
Såfremt	  Repræsentantskabsmødet	  
ikke	  er	  afsluttet	  kl.	  18.00,	  suspenderes	  
mødet	  og	  genoptages	  lørdag	  den	  25.	  
april	  kl.	  14.00.	  

Repræsentantskabet	  er	  Lilleskoler-‐
nes	  øverste	  myndighed.	  Repræsen-‐
tantskabets	  møder	  og	  debat	  er	  åben	  
for	  alle	  tilmeldte	  fra	  medlemsskolerne.	  	  

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.	  	  

Indkomne	  forslag	  –	  punkt	  5	  
	  
Bestyrelsen	  fremsætter	  forslag	  til	  
vedtægtsændringer.	  Vedtægtsændrin-‐
ger	  skal	  godkendes	  på	  to	  på	  hinanden	  
følgende	  repræsentantskabsmøder.	  
Derfor	  planlægger	  bestyrelsen	  at	  ind-‐
kalde	  til	  ekstraordinært	  repræsen-‐
tantskabsmøde	  den	  30.	  maj.	  	  
	  
Forslag,	  der	  ønskes	  behandlet	  på	  dags-‐
ordenen,	  skal	  være	  Lilleskolernes	  be-‐
styrelse	  i	  hænde	  senest	  den	  16.	  april	  
2015.	  	  
	  
	  
Valg	  til	  bestyrelsen	  –	  punkt	  6	  
	  
Der	  skal	  vælges	  3	  bestyrelsesmed-‐
lemmer,	  heraf	  2	  for	  3	  år	  og	  1	  for	  1	  år.	  
Desuden	  skal	  der	  vælges	  2	  supplean-‐
ter	  til	  bestyrelsen	  for	  1	  år.	  	  

Stemmetallene	  afgør	  valget	  af	  be-‐
styrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter,	  
således	  at	  de	  3	  kandidater	  med	  flest	  
stemmer	  bliver	  valgt	  som	  bestyrel-‐
sesmedlemmer,	  mens	  kandidaterne	  
med	  4.	  	  og	  5.	  flest	  stemmer	  vælges	  som	  
suppleanter.	  	  

Kandidater	  kan	  opstilles	  fra	  dags	  
dato	  og	  indtil	  valget	  afholdes	  den	  24.	  
april	  2015.	  
	  
	  
Årsskrift	  med	  årsberetning	  	  
	  
Lilleskolernes	  Årsskrift	  2015	  udsendes	  
marts	  2015	  til	  skolerne,	  som	  efterføl-‐
gende	  distribuerer	  det	  til	  skolens	  be-‐
styrelsesmedlemmer	  inden	  påske.	  
Årsskriftet	  indeholder	  blandt	  andet	  
Lilleskolernes	  årsberetning.	  	  

Dagsorden	  med	  bilag	  vil	  forud	  for	  
mødet	  blive	  sendt	  til	  medlemsskolerne	  
og	  deltagerne	  i	  Repræsentantskabs-‐
mødet.	  
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Bestyrelsestræffet: Herfra hvor vi står 
 
Lilleskolernes Sammenslutning står ved et sporskifte. Men skolerne skal hver eneste 
dag holde sig på sporet! Hvad er det for et spor? Hvad kendetegner det sted, vi står i 
dag? Hvor fører sporet hen – og hvad kan vi selv gøre for at styre retningen?  
 
Lilleskoletræffets inspirationsdel ser frem – med foredrag tendenser i tiden og analy-
ser af udviklingstvang og faste holdepunkter, og ikke mindst en musikalsk opsang. 
Undervejs er det op til deltagerne at tage inspiration med videre i dialog med kolle-
gerne fra andre skoler og i arbejdet hjemme på skolen. 
 

Hvor står vi? Nutidsana-
lyse herfra hvor vi står  
 
Foredrag	  ved	  Rune	  Lykkeberg	  
	  
Rune	  Lykkeberg	  giver	  et	  bud	  på,	  
hvordan	  vi	  kan	  anskue	  den	  tid	  og	  det	  
samfund,	  vi	  lever	  i.	  Skolefolk	  skal	  også	  
tage	  bestik	  af	  samtiden	  og	  forsøge	  at	  
forstå	  baggrunden	  for	  det,	  der	  dukker	  
frem	  og	  se	  mulighederne	  i	  perspekti-‐
verne	  for	  fremtiden.	  Herved	  bliver	  
man	  formentlig	  bedre	  i	  stand	  til	  at	  
tage	  ansvar	  for	  sin	  egen	  skole	  som	  et	  
lærings-‐	  og	  dannelsessted	  for	  eleverne	  
og	  for	  fællesskabet	  i	  skolen.	  	  
Rune	  Lykkeberg	  har	  i	  over	  15	  år	  som	  
forfatter,	  debattør	  og	  redaktør	  blandt	  
andet	  beskæftiget	  sig	  med	  forandrin-‐
gerne	  i	  velfærdstaten,	  kulturens	  
stilling	  i	  samfundet,	  den	  økonomiske	  
ulighed,	  forholdet	  mellem	  de	  sociale	  
klasser,	  borgernes	  frihed	  til	  at	  bestem-‐
me	  selv	  og	  deres	  muligheder	  for	  at	  
bestemme	  sammen.	  	  	  

Stå fast – afvikling af 
udviklingstvangen 	  
	  
Foredrag	  ved	  Svend	  Brinkmann	  
	  
Konstant	  udvikling	  af	  kompetencer,	  
selvet	  og	  personligheden	  er	  blevet	  et	  
krav	  i	  vores	  accelererende	  kultur.	  Evig	  
forandring	  ser	  efterhånden	  ud	  til	  at	  
være	  det	  eneste	  permanente	  i	  vores	  
liv,	  både	  inden	  for	  uddannelse,	  familie-‐	  
og	  arbejdsliv,	  hvor	  medarbejderudvik-‐
lingssamtaler	  og	  coaching	  hører	  til	  
dagens	  orden.	  I	  dette	  foredrag	  spørger	  
Svend	  Brinkmann,	  om	  vi	  nu	  har	  nået	  
grænserne	  for,	  hvor	  megen	  fleksibili-‐
tet	  og	  omstillingsparathed,	  mennesker	  
kan	  kapere.	  Hvad	  er	  konsekvenserne	  
for	  menneskelig	  integritet,	  loyalitet	  og	  
pligtfølelse,	  når	  man	  konstant	  skal	  
være	  i	  udvikling?	  I	  foredraget	  introdu-‐
cerer	  Svend	  Brinkmann	  en	  tænkning,	  
der	  betoner	  sindsro,	  værdighed	  og	  
pligt,	  som	  modgift	  mod	  nutidens	  ud-‐
viklingstvang.	  

	  

Matiné: 
Et glas, lidt at spise og KONCERT med Mr ”herfra hvor vi står”: 

Niels Skousen med band 
Niels	   
Skousen	  
Sanger,	  sang-‐	  
skriver,	  	  
musiker,	  
skuespiller.	  	  

Debut	  1971	  med	  
	  ”Herfra	  hvor	  vi	  står”.	  Aktuel	  med	  
	  ”Smil	  eller	  dø”,	  november	  2014,	  	  
på	  turne	  foråret	  2015.	  

	  
	  
Rune	  Lykkeberg	  
Er	  kulturredaktør	  på	  Politiken,	  
tidligere	  redaktionschef	  på	  
Information.	  Har	  skrevet	  bø-‐
gerne	  ”Kampen	  om	  sandheder-‐
ne”	  og	  	  ”Alle	  har	  ret	  –	  demokra-‐
ti	  som	  princip	  og	  problem”.	  	  
	  

 
 
Svend	  Brinkmann,	  	  
professor	  i	  almenpsykologi	  og	  
kvalitativ	  metode	  ved	  Aalborg	  
Universitet.	  Aktiv	  debattør	  bl.a.i	  
Netværket	  på	  P1	  og	  forfatter	  til	  
adskillige	  bøger,	  senest	  ”Stå	  
fast	  –	  et	  opgør	  med	  tidens	  ud-‐
viklingstvang”.	  
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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	  24.	  
april	  kl.	  12.00–19.00:	  	  
500	  kr.	  
	  
Sidste	  frist	  for	  tilmelding	  	  
er	  den	  20.	  februar	  2015.	  	  
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 2015 – kopier selv flere! 
 

Tilmeldingen faxes til 7020 2643 eller mailes til jeanette@lilleskolerne.dk  
senest den 20. februar. Bemærk at tilmelding er bindende. 
 
	  
Skolens	  navn_________________________________________________________________________________	  

	  
	  
Navn	   _____________________________________	  

Adresse	  	   _____________________________________	  

	   _____________________________________	  

Tlf.:	   ______________________________________	  

e-‐mail:	   _____________________________________	  

	  
Deltager	  i:	  	  

____	  	  	  Hele	  træffet,	  fra	  fredag	  kl.	  12.30	  

____	  	  	  Ankomst	  fredag	  kl.	  19.00	  	  

____	  	  	  Kun	  fredag	  kl.	  12.30	  –	  19.00	  	  

____	  	  	  Vegetarmad	  ønskes.	  	  	  
  

	  
	  
Navn	   _____________________________________	  

Adresse	  	   _____________________________________	  

	   _____________________________________	  

Tlf.:	   ______________________________________	  

e-‐mail:	   _____________________________________	  

Deltager	  i:	  	  

____	  	  	  Hele	  træffet,	  fra	  fredag	  kl.	  12.30	  

____	  	  	  Ankomst	  fredag	  kl.	  19.00	  	  

____	  	  	  Kun	  fredag	  kl.	  12.30	  –	  19.00	  	  

____	  	  	  Vegetarmad	  ønskes.	  	  	  
  

	  
	  
Navn	   _____________________________________	  

Adresse	  	   _____________________________________	  

	   _____________________________________	  

Tlf.:	   ______________________________________	  

e-‐mail:	   _____________________________________	  

	  
Deltager	  i:	  	  

____	  	  	  Hele	  træffet,	  fra	  fredag	  kl.	  12.30	  

____	  	  	  Ankomst	  fredag	  kl.	  19.00	  	  

____	  	  	  Kun	  fredag	  kl.	  12.30	  –	  19.00	  	  

____	  	  	  Vegetarmad	  ønskes.	  	  	  
  

	  
	  

Navn	   _____________________________________	  

Adresse	  	   _____________________________________	  

	   _____________________________________	  

Tlf.:	   ______________________________________	  

e-‐mail:	   _____________________________________	  

	  
Deltager	  i:	  	  

____	  	  	  Hele	  træffet,	  fra	  fredag	  kl.	  12.30	  

____	  	  	  Ankomst	  fredag	  kl.	  19.00	  	  

____	  	  	  Kun	  fredag	  kl.	  12.30	  –	  19.00	  	  

____	  	  	  Vegetarmad	  ønskes.	  	  	  
  

	  
	  


