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Repræsentantskabsmøde 
og Lilleskoletræf 

INVITATION 

L I L L E S K O L E R N E S 
S A M M E N S L U T N I N G



Så nærmer tiden sig - og vi glæder os og ser frem til igen at slå dørene op for årets 
repræsentantskabsmøde i Lilleskolernes Sammenslutning og efterfølgende Lillesko-
letræf. Der er som altid noget at mødes om, drøfte og perspektivere. Ikke mindst 

spørgsmålet om hvad vi er sammen om, når vi laver lilleskole, og hvordan vi er og bliver 
afstemte på de enkelte lilleskoler om at være sammen, om det vi er sammen om. Som 
børn, forældre, ansatte, daglig ledelse og bestyrelse.

Det har aldrig været let og ligetil at lave (lille-)skole. Det er bøvlet. Det går ikke altid som 
planlagt. Sådan er det og ’den smukke risiko’ ved skolen er vel netop, at vi ikke ved præ-
cist hvad dagen bringer, fordi skolen ikke er en interaktion mellem robotter, men mellem 
mennesker; fordi skolen ikke blot handler om at fylde en spand, men også om at tænde 
et bål. Og det skal vi huske på, danne ramme om – og værne om. Mennesker er søgende 
og nysgerrige, udforskende og tøvende. Mennesker er mange ting og som Hannah Arendt 
bemærkede, så er vi fælles om at være unikke. Vi er altså ens og forskellige på samme tid. 

Det er dog som om at det, der skiller os ad, får større og større betydning. Som om at 
jeg’et har stillet sig ind foran vi’et og på den vis udfordrer det, som er skolens opgave at 
forberede os på: at være fælles om det unikke i gensidig respekt for og solidaritet med 
andre. Det handler ikke om at underkende alle mulige individuelle behov og udfordringer, 
men om at vi som lilleskoler fortsat må arbejde med og interessere os for den vigtige op-
gave, som det er at opbygge fungerende fællesskaber, hvor vi kan og vil noget sammen. 

Fremfor at gå i målestokkenes fodspor og individualisere problemstillinger i og udenfor 
skolen er der, måske mere end i lang tid, behov for at bakke op om og understøtte en 
fællesskabende undervisnings- og skolepraksis. Give tid og plads til at børnene etablerer 
forudsætninger for og udvikler evnerne til selv- og medbestemmelse, individuelt og sam-
fundsmæssigt – og muliggøre det samme for andre mennesker, dvs. udvikler evner som 
socialitet og solidaritet. 

Det skal blive godt at mødes og samles om, hvorfor vi laver lilleskole og hvad det kalder 
på i dag - med øje for børnene og det samfund vi laver skole i og til. Dét kommer Simon 
Axø og Sarah Hellebek og holder oplæg om og lægger op til debat af. Og så skal vi også 
’workshoppe’ og udveksle erfaringer på tværs af skolerne. Tid til festmiddag og festivitas 
bliver der også.

Vel mødt!
Lilleskolernes Sammenslutning

Repræsentantskabsmøde 
og Lilleskoletræf 2023 

Indkalde l s e  t i l 
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Program 
Lilleskoletræf 
2023

21.-22. april på Hotel 
Strandparken, Holbæk

Fredag den 21.  apri l

13.00
Ankomst og en let frokost

13.45
Repræsentantskabsmøde 2023

16.45
Hvorfor går børn i skole? Oplæg ved Simon Axø, forstander på 
Testrup Højskole - Det frie Akademi

19.30
Festmiddag, musik, dans og festivitas

Lørdag den 22.  apri l

08.00
Morgenmad 

09.30
Hvordan vil vi klæde børn og unge på til at tage ansvar og stilling og 
handle: på uretfærdigheder, magt, afmagt, etc. Oplæg ved Sarah Hellebek, 
oplægsholder og underviser på Jorden kalder på Krogerup Højskole

11.15
Hvad er vi sammen om, når vi er sammen om at lave skole? - hvad er 
de største og vigtigste spørgsmål for os som lilleskole, at svare på i 2023 
og årene der kommer? Og hvordan bliver vi afstemte og samlet omkring 
svarene?

12.30
Afrunding, tak for i år og sandwich to-go

3.



4.

D a g s o r d e n 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning fra bestyrelsen og udvalg. 
3. Regnskab for 2022 forelægges 

repræsentantskabet. 
4. Budget for 2023 og 2024, samt 

forslag til kontingent for 2024 
fremlægges til godkendelse. 

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

• Bestyrelse. 
• Revisor. 

7. Eventuelt. 

Såfremt repræsentantskabsmødet ikke 
er afsluttet kl. 16.30, suspenderes mødet 
og genoptages lørdag den 22. april kl. 
13.00. 

Repræsentantskabet er Lilleskolernes 
Sammenslutnings øverste myndighed. 
Ordinært repræsentantskabsmøde af-
holdes én gang årligt inden den 1. juni. 
Repræsentantskabets møder og debat 
er åben for alle tilmeldte fra medlems-
skolerne.

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. 

Va l g  t i l  b e s t y r e l s e n 
–  p u n k t  6

Der skal i år vælges to medlemmer og 
to suppleanter til bestyrelsen. Supple-
anterne vælges kun for ét år. Stemme-
tallene afgør valget af bestyrelsesmed-
lemmer og suppleanter, således at de 
to kandidater med flest stemmer bliver 
valgt som bestyrelsesmedlemmer, mens 
kandidaterne med 3. og 4. flest stemmer 
vælges som suppleanter.

Kandidater kan opstilles fra d.d. og 
indtil valget afholdes fredag den 21. 
april 2023. 

Fo r s l a g

Forslag, der ønskes behandlet på 
dagsordenen, skal være Lilleskolernes 
Sammenslutnings bestyrelse i hænde 
senest den 13. april 2022, kl. 13.45. 

Å r s s k r i f t  m e d 
å r s b e r e t n i n g

Lilleskolernes Sammenslutnings Års-
skrift 2023 udsendes ultimo marts 2023 
til medlemsskolerne, som efterfølgende 
distribuerer dem til skolens bestyrel-
sesmedlemmer. Årsskriftet indeholder 
blandt andet Lilleskolernes Sammen-
slutnings 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 eventuelle forslag, 
der kommer til behandling på mødet. 

Repræsentantskab 2023
Hermed indkaldes til ordinært Repræsentantskabsmøde i Lilleskolernes Sammenslutning, 

fredag den 21. april 2023 kl. 13.45 på Hotel Strandparken, Holbæk. 



Ti l m e l d i n g 

Via post@lilleskolerne.dk eller telefon: 6914 9664
Sidste frist for tilmelding er fredag den 31. marts 

Tilmeldingen er bindende, og opkrævning af 
deltagerbetaling sendes til skolen ca. 1 uge før træffet. 

S t e d 

Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk 

P r i s 

2500 kr. pr. deltager

Ønsker man kun at deltage i Repræsentantskabet 
fredag fra 13.45-16.30: Gratis 

Praktisk information 
og tilmelding

Lilleskolernes Sammenslutning
Schillerhuset

Nannasgade 28
2200 København N

Tlf. 6914 9664

www.lilleskolerne.dk
post@lilleskolerne.dk


