REGIONSMØDER 2021
Formål, værdier og vedtægter
Til årets regionsmøde skal vi se nærmere på det spørgsmål som enhver fri grundskole må stille
sig selv – og kunne besvare: hvorfor laver vi skole og hvorfor laver vi skole, som vi gør? Hvad er
vores skoles formål og hvilke værdier hviler og står skolen på – og stemmer de overens med den
skole vi ønsker at være? Er alle eller blot nogle af vores værdier evigtgyldige – og i så fald: hvad
gør dem til evigtgyldige og relevante i netop 2021? Er der brug for en reformulering eller ny
oversættelse af skolens formål og det værdigrundlag som skolen i sin tid blev til på – og som på
forskellig vis har tegnet skolen i dens levetid? Eller er der snarere brug for at vi holder hovedet
koldt og hjertet varmt og ikke løber med tidens politiske og pædagogiske (mode-)luner?
På regionsmødet skal vi mødes om, hvordan vi som ledelse – bestyrelse og daglig ledelse – kan
arbejde med og etablere en fælles og stærk forståelse af skolens formål og værdier. Hvad er vi
for en skole, hvorfor har vi indrettet skolen og undervisningen, som vi har, og hvordan kvalificerer
vi det, så vi sikrer og styrker skolens legitimitet – internt såvel som eksternt? Hvordan bliver vi
samlet om og helt skarpe på, hvad det er vi arbejder og kæmper for at børnene skal lære, møde,
opleve og ’blive til’, når vi laver ’vores’ lilleskole.
Dét skal vi arbejde med på regionsmødet, helt konkret, så hver skole kan komme hjem med en
skitse til det videre arbejde. Afsættet vil være oplæg, workshops og fælles opsamlinger.
På regionsmødet vil vi også lave nogle snit i de store linjer og se på lilleskolernes historie og
aktualitet i skolelandskabet anno 2021. Hvordan står historien i relation til nutiden – og
forestillinger om fremtiden. Vi skal se på hvilke begreber, vi bruger til at beskrive og forstå skolen
i dag: Hvordan står de i relation til den enkelte lilleskole og lilleskolerne som skoleform? Et
centralt element i dette er om vi, i Lilleskolernes Sammenslutning, skal have et skarpere formuleret
formål? Det vil vi gerne have jeres input til, så vi sikrer, at vores formål fortsat kan danne ramme
om foreningens arbejde og indsatser for og med medlemsskolerne.
Til regionsmødet må I gerne medbringe jeres skoles formål og værdigrundlag.
Vi glæder os til at se jer
Lilleskolernes Sammenslutning
Praktisk info på næste side.
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Praktisk info:
Regionsmøderne henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og skoleledere.
Møderne afholdes i henholdsvis Jylland og på Sjælland, fra 17.30 – 21.00:
o 9. november, Århus Friskole, Søholmvej 13, 8260 Viby J.
o 11. november, Den Grønne Friskole, Strandlodsvej 38, 2300 Kbh. S.
Deltagelse i Regionsmøderne er gratis og inkl. god mad og drikke – man betaler
dog selv for transport.
Tilmelding: lars@lilleskolerne.dk – eller på tlf.: 6914 9664
Tilmeldingsfrist: torsdag den 4. november.
For yderligere information og spørgsmål henvend jer venligst til sekretariatet.
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