
Invitation 
 

REPRÆSENTANTSKAB 
OG LILLESKOLETRÆF  

2022 
 

Vi står i en tid og på kanten af en periode, som vi aldrig tidligere har været vidner til. To år med ned-
lukninger og genåbninger af skolerne, restriktioner fra sundhedsmyndighederne, retningslinjer og til-
tag som ikke havde meget med den skole, den pædagogik og faglighed, der under normale forhold 
karakteriserer ’vores skole’. Men normale forhold? Hvad var det lige de var? Hvad er det lige de er og 
hvem er det så lige vi er, nu hvor vi igen kan prioritere og praktisere den faglighed, de forløb, den 
indretning og organisering af skolen, af undervisningen, af SFO’en, af de sociale arrangementer og 
møder, som er vigtige for lige netop os; på vores lilleskole.     
 
Vi har i meget lang tid brugt meget tid på at diskutere og fortolke corona-retningslinjer; hvad må vi? 
Det har taget tid fra livsvigtige diskussioner om, hvordan vi gør vores skole bedre; hvad vil vi? Det er 
de diskussioner, de samtaler med hinanden på lilleskolen og mellem lilleskolerne, som vi nu, igen, skal 
have gang i: Hvordan laver vi den lilleskole, som vores historie, vores værdier, vores traditioner, vores 
pædagogiske praksisser, vores fælles og forskellige blikke på alt det der er og gør skolen, giver os 
mulighed for og lyst og vilje til? 
 
Ét er hvad corona-pandemien har (for)skubbet og (for)rykket. Noget andet er også de spørgsmål mar-
kante forandringer på den internationale politiske scene, klimakrise, flygtningekrise, individualisering, 
mv. stiller til verdensordenen, solidaritet og demokratiske institutioner – stiller til de måder vi lever på 
i Danmark og de måder vi opdrager og underviser nye generationer på.  
 
o Hvad er det for forestillinger om lighed, frihed og fællesskab vi gentænker, nytænker og fasthol-

der, når vi laver lilleskole – og hvorfor?  
o Hvad vil det sige og hvad kalder det på, at lave skole til tiden – i egen ret? 
o Hvordan forholder vi os som lilleskole og lilleskoler, til de brud og opgør vi ser?  
o Hvad kommer vi i møde, og hvad holder vi på afstand, så vi kan holde fast i meningen med ’vores 

skole’? 
 
Dét skal vi mødes om til årets Lilleskoletræf, som traditionen tro indledes med vores Repræsentant-
skab. Og vi GLÆDER os til igen at kunne samles og mødes om nysgerrige, kvalificerende og kritiske 
blikke på pædagogik, ledelse og samfund – altid med øje for børnene og det samfund vi laver skole i 
og til. Ud over alle jer, kommer Line Knutzon, Steen Nepper Larsen og Det lille Kester også.  
Det bliver godt! 
 
Vel mødt! 
Lilleskolernes Sammenslutning 



PROGRAM  
LILLESKOLETRÆF 2022 

 
22.-23. april på Sdr. Jernløse Lilleskole og Hotel Strandparken, Holbæk 

 
FREDAG DEN 22. APRIL 

 
13.00 

Ankomst på Sdr. Jernløse Lilleskole 
Let frokost 

 
13.30 

Velkomst 
 

13.45 
Repræsentantskabsmøde 2022 

 
16.30 

Søborggruppen: Psykologerne kommer 
Hvad skete der med pædagogikken og kan vi danne og fastholde fællesskaber, hvis der skal tages særlige 

hensyn til alle? 
Oplæg ved Line Knutzon, dramatiker. 

 
17.45 

Afgang til Hotel Strandparken, Holbæk 
 

19.30 
Festmiddag, livemusik med Det lille Kester, dans og festivitas 

 
 

LØRDAG DEN 23. APRIL 
 

08.00 
Morgenmad  

 
09.30 

Til forsvar for den pædagogiske og faglige skole 
Oplæg og facilitering af workshops ved Steen Nepper Larsen, lektor, Uddannelsesvidenskab, DPU. 

Sammen med Steen skal vi granske og klædes på til at forklare og forsvare, hvad vi vil med vores lilleskole. 
Det bliver en formiddag med både oplæg og workshops og diskussioner om, hvordan man som bestyrelse 
og daglig ledelse kan holde og sætte kursen for sin skole – holde fast i sin skole, i sine forståelser af og sin 

praksis for at lave skole sammen.  
 

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



REPRÆSENTANTSKAB 
2022 

 

Hermed indkaldes til ordinært Repræsentantskabsmøde 
Fredag den 22. april 2022 kl. 13.45 på Sdr. Jernløse Lilleskole 
 

Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer og referent.  
2. Beretning fra bestyrelsen og udvalg.  
3. Regnskab for 2021 forelægges repræsentantskabet.  
4. Budget for 2022 og 2023, samt forslag til kontingent for 2023 fremlægges til godkendelse.  
5. Behandling af indkomne forslag.  
6. Valg af:  

• Bestyrelse.  
• Revisor.  

7. Eventuelt.  
 
Såfremt Repræsentantskabsmødet ikke er afsluttet kl. 16.15, suspenderes mødet og genoptages lørdag den 
23. april kl. 13.00. 
 

Repræsentantskabet er Lilleskolernes Sammenslutnings øverste myndighed. Ordinært repræsentantskabs-
møde afholdes én gang årligt inden den 1. juni. Repræsentantskabets møder og debat er åben for alle til-
meldte fra medlemsskolerne.  
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.  
 

Valg til bestyrelsen – punkt 6 
Der skal i år vælges tre medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges kun for ét år.  
Stemmetallene afgør valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, således at de tre kandidater med flest 
stemmer bliver valgt som bestyrelsesmedlemmer, mens kandidaterne med 4.  og 5. flest stemmer vælges 
som suppleanter.  
Kandidater kan opstilles fra d.d. og indtil valget afholdes fredag den 22. april 2022. 
 

Forslag 
Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenen, skal være Lilleskolernes Sammenslutnings bestyrelse i hænde 
senest den 15. april 2022.  
 

Årsskrift med årsberetning  
Lilleskolernes Sammenslutnings Årsskrift 2022 udsendes ultimo marts 2022 til medlemsskolerne, som efter-
følgende distribuerer dem til skolens bestyrelsesmedlemmer. Årsskriftet indeholder blandt andet Lilleskoler-
nes 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 andre forslag, der kommer til behandling på 
mødet.  



 

PRAKTISK INFORMATION 
OG TILMELDING 

 
PRIS 
2500 kr. pr. deltager 
Ønsker man kun at deltage i Repræsentantskabet fredag fra 13.45-16.15: Gratis 
 
TILMELDING 
Via post@lilleskolerne.dk 
 
Sidste frist for tilmelding er fredag den 1. april (og det er ikke en aprilsnar). 
 
Tilmeldingen er bindende, og opkrævning af deltagerbetaling sendes til skolen ca. 1 uge 
før træffet. 
 
STED 
Sdr. Jernløse Lilleskole, Sdr. Jernløsevej 51, 4420 Regstrup (og Hotel Strandparken, Ka-
lundborgvej 58, 4300 Holbæk) 
 
OBS  
Repræsentantskabet holdes i år på Sdr. Jernløse Lilleskole, men vi skal smukkesere os, 
overnatte og tilbringe lørdagen på Hotel Strandparken i Holbæk.  
 

 
 


