LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING
Intromøde for nye medarbejdere på lilleskolerne 2020
Du inviteres hermed til intromøde for nye medarbejdere på lilleskolerne, hvor Lilleskolernes
Sammenslutning vil byde velkommen til lilleskolerne – og de rammer og vilkår lilleskolerne bliver
til i relation til. Til intromødet skal vi både se på, hvilke pædagogiske ideer og tankegods
lilleskolerne er rundet af, og hvordan man som nyansat kan finde sine ben i en skoleform og
skolekultur, der både stiller nogle andre, kritiske og nysgerrige, spørgsmål til skolen – til børnene,
lærerne, pædagogerne og forældrene – og har nogle andre svar på, hvad den gode skole er.
Sammen skal vi se nærmere på lilleskolerne historiske ophav, hvilke pædagogiske rødder de står
på, hvordan de indretter sig og omsætter pædagogiske ideer i praksis – og hvad det giver af
muligheder såvel som udfordringer i den hverdag og praksis som danner rammerne om dit
arbejde og din plads på skolen?
Program og emner

Vi mødes kl. 17.00 og slutter kl. 21.00. Vådt og tørt vil der selvfølgelig være samt tid til at se
værtsskolen. Vi vil zoome ind på og arbejde med lilleskolerne som skoleform og arbejdsplads
gennem en kombination af oplæg, workshops og opsamlinger – med god plads til de spørgsmål,
der kan være forbundet med at træde ind som nyansat på en lilleskole.
Vi kommer ind på følgende områder:
•

Lilleskolernes historie, pædagogiske DNA og aktualitet

•

’Mine første år på en lilleskole’ – fortællinger fra medarbejdere på lilleskolerne

•

Undervisning og pædagogik på lilleskolernes i praksis

•

Workshop: idealer og praksis

Til intromødet vil du møde:
Ledere, lærere og pædagoger fra lilleskolerne, repræsentanter fra Lilleskolernes Sammenslutnings
bestyrelse og sekretariat, repræsentanter fra Lilleskolernes Pædagogiske-historiske selskab og
ikke mindst, nyansatte kolleger fra andre lilleskoler.
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Tid og sted
Intro-mødet afholdes både i Jylland og på Sjælland, fra kl. 17.00 – 21.00. Du kan vælge mellem:
• Albertslund Lilleskole, tirsdag den 6. oktober, 2020
Herstedøster Skolevej 28
2620 Albertslund
• Syddjurs Friskole, torsdag den 8. oktober, 2020
Molsvej 80A
8410 Rønde

Tilmelding
Tilmelding er nødvendig af hensyn til disponering af lokaler og mad og kan ske:
• ved at ringe til sekretariatet på 2874 3329
• pr. mail til post@lilleskolerne.dk

•

Tilmeldingsfrist: tirsdag den 29. september

Det er GRATIS at deltage – dog skal du selv sørge for transport.
Vi håber, du har mulighed for og lyst til at deltage og glæder os til at møde dig.

De bedste hilsner,
Sune Jon Hansen
Sekretariatsleder
Lilleskolernes Sammenslutning
Schillerhuset, Nannasgade 28
2200 København N.
Tlf.: 2874 3329
www.lilleskolerne.dk
post@lilleskolerne.dk
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