
  
 

LEDERIET 2022 
Hvad skal vi stille op med, når vi skal stå mål med? 

 
Lederiet leder denne gang efter indholdet i og meningen med Stå mål med-kravet og spørger 
efter, hvordan vi kan forholde os til det og arbejde med det på pædagogisk produktive måder. 
Hvad skal der med andre ord til for at vi kan stå mål med, så det ikke sker på skolens bekostning, 
men derimod kan styrke skolen? Hvad er undervisningsplanerne for størrelser og hvordan skal 
de stå i relation til skolens praksis? Svaret kalder på et pædagogisk forankret arbejde og nogle 
pædagogiske greb og produkter, som vi frembringer sammen; på den enkelte skole. 
 
Til Lederiet vil vi tage de første spadestik til dette. Vi vil gå i kødet på Stå mål med-kravet med 
henblik på at kunne skelne mellem dets styringsteknokratiske og dets pædagogiske rationale. 
Det første er velkendt, det andet mangler vi at udvikle som et modsvar til statens ’styringsiver’, 
der lægger bånd frem for at frisætte. Hvad er det for forståelser af, begreber om og forventninger 
til skolens undervisning, som ’indholdsudfylder’ Stå mål med-kravet i Statens optik – og hvordan 
kan vi udvikle et alternativt pædagogisk rationale ved at give et bud på lilleskolens formål og 
spejle det i folkeskolens formål, som jo sætter horisonten og bestemmer ”kvaliteten” af undervis-
ningen i folkeskolen. Altså den undervisning vi i lilleskolerne skal stå mål med. 
 
Over for vores omverden, staten og os selv er vi nødt til at deklarere et formål: hvad vil vi med 
vores skole – og hvordan vil vi realisere det. Vi har ifølge lovgivningen frihed til at lave skole ud fra 
egen overbevisning og den overbevisning må alt andet lige finde sit udtryk i et formål for skolen; 
et formål som den enkelte skole skal kunne redegøre for – og som kan danne afsæt for etablerin-
gen og udviklingen af undervisningsplaner. Til Lederiet vil vi netop gå på jagt efter at finde en 
form på at formulere undervisningsplaner, der reflekterer skolens formål: hvis vi skal formulere 
det frit, hvordan ser formålet for dansk og fremmedsprog så eksempelvis ud? Vi vil give os i kast 
med formuleringen af egne formål for og beskrivelser af fagene; hvilke områder kan (to valgfrie) 
fag inddeles i, og hvordan kan der sættes mål for disse, så de står mål med, men ikke begrænses 
af/begrænser sig til stå mål med-kravet.  
 
I udgangspunktet er Lederiet tiltænkt lederne, men med dets fokus, vinkling og oplægsholdere i 
år, lægger vi op til, at I inviterer andet personale med også. Dette ikke mindst fordi vi lægger op 
til, at arbejdet med undervisningsplaner og (fag)formål forankres i et samarbejde med personalet. 
Det er selvfølgelig op til hver enkelt af jer. 
 
Vi glæder os til at jer, 
Lilleskolernes Sammenslutning 
----- 
Program og praktisk info på de følgende sider. 
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PROGRAM 
------ 
Lederiet afholdes i år som et sammenhængende forløb. Vi har engageret Keld Skovmand, der nok 
må siges at være en af de førende, skoleforskere og -debattører indenfor spørgsmål vedrørende 
Fælles mål, stå mål med-kravet, skolens og fagenes formål, undervisningsplaner, læreruddannel-
sens fagrække, mv. Sammen med Keld vil vi over Lederiets to dage arbejde med at blive skarpere 
på Stå mål med-kravet i et historisk og aktuelt styringsteknokratisk perspektiv, og så vil vi blive 
’hands on’ og arbejde med, hvordan vi som lilleskoler, på den enkelte lilleskole, kan formulere 
egne undervisningsplaner, der afspejler og reflektere skolens egen overbevisning og formål: hvor-
dan kan vi gøre det på måder, der er overskuelige og styrker skolen og skolens aktører? Vi står 
mål med, men vi gør også så meget mere…  
 
Vi sender et detaljeret program for dagene ud når vi nærmer os dagene, men der er ankomst og 
noget at styrke sig på fra kl. 09.30 og programmet starter kl. 10.00 og afsluttes kl. 16.00 begge 
dage.. 
 
PRAKTISK INFO 
 
Dato og lokation: 
Tirsdag den 25. oktober 09.30 – 16.00 
Rørvig Friskole  
Søndervangsvej 43 
458 Rørvig  
 
Tirsdag den 22. november 09.30 – 16.00 
Holbæk Lilleskole 
Stenhusvej 22A 
4300 Holbæk 
 
Pris 
1750 DKR pr. næse. 
 
Tilmelding: 
Frist for tilmelding er tirsdag den 18. oktober (jeps, lige midt i uge 42) 
Tilmelding kan ske på post@lilleskolerne.dk eller ved kontakt til sekretariatet på tlf. 6914 9664 
 

 
 


