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LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

Referat af Repræsentantskabsmødet 2021 
Digitalt mødeforum 

Fredag d. 16. april 2021 
 

Velkomst 
Lilleskolernes konstituerede formand, Marie Ludvigsen bød, sammen med den øvrige 
bestyrelse, velkommen til årets repræsentantskabsmøde – igen i år på afstand af 
hinanden grundet covid-19-begrænsninger.  
 

Efterfølgende præsenterede bestyrelsens medlemmer og sekretariatsmedarbejdere sig, 
hvorefter sekretariatslederen orienterede kort om den praktiske gennemførelse af 
repræsentantskabsmødet på den digitale platform (navngivning af deltagerne herunder 
særlig markering af skolernes repræsentanter med stemmeret, markering for at bede om 
ordet, styring af lyd og billede. mv. – materiale med praktisk info var sendt ud til 
deltagerne forud for mødet). 
 

Alle deltagere blev hilst velkommen skole for skole.  
 

I forlængelse af dette igangsattes repræsentantskabsmødet med en fællessang 
akkompagneret musikalsk af Nikolaj fra Aalborg.  
 

Pkt.1. Valg af dirigent og ordstyrer 
Bestyrelsen foreslog, at Henning Pedersen (bestyrelsesmedlem på Ballerup Ny Skole) og 
Trine Nielsen (skoleleder ved Albertslund Lille Skole) valgtes som ordstyrere ved mødet.  

Valgt.  
 

Ordstyrerne foreslog herefter, at Niels Strunge, chefkonsulent i Lilleskolernes 
Sammenslutning, udpegedes som referent.  

Valgt.  
 

Ordstyrerne konstaterede endvidere, at Repræsentantskabet var lovligt indvarslet og at 
dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. Endvidere konstaterede 
ordstyrerne, at det er lovligt at holde repræsentantskabsmøde som videomøde i henhold 
til lovgivning om vilkår under nedlukningen under covid19. Endelig konstaterede 
ordstyrerne, at der ikke inden fristens udløb var indkommet forslag til dagsordenen.  
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I alt var 27 skoler repræsenteret og der var flere end 50 deltagere: 
Albertslund Lilleskole  
Ballerup Ny Skole 
Den Iille Skole 
Det Fri Gymnasium, grundskole 
Hareskovens Lilleskole 
Hundige Lilleskole 
Kegnæs Friskole 
Norddjurs Friskole 
Nordsjællands Friskole 
Sdr. Jernløse Lilleskole 
Århus Friskole 
Friskolen Østerlars 
Aalborg Friskole 
Helsingør Lilleskole 

Roskilde Lille Skole 
Holbæk Lilleskole 
Børnenes Friskole 
Ryparken Lille Skole 
Bagsværd Friskole 
Hørsholm Lille Skole 
Rørvig Friskole 
Børne U.N.I 
Den Grønne Friskole 
Halsnæs Lilleskole 
Vor Frue Friskole 
Hillerød Lilleskole 
Lilleskolen i Odense 

 
Stemmetællere: 
Afstemningen knyttet til valg til bestyrelsen ville blive gennemført via Survey-platform. 
Sekretariatet forestod stemmeoptælling. Øvrige afstemninger, som ikke krævede 
anonymitet afvikledes via almindelig håndsoprækning i zoom. 

Pkt. 2. Beretning fra bestyrelsen 
Forud for bestyrelsens mundtlige beretning havde afgået bestyrelsesformand, Jasmin 
Heide bedt om mulighed for at informere repræsentantskabet nærmere om, hvorfor hun 
har fundet det mest rigtigt at fratræde formandsposten i foreningen før udløb af sit 
mandat. Baggrunden er, at Jasmin har opsagt sin stilling som skoleleder ved Østerbro 
Lilleskole. I første omgang havde det været hensigten at fortsætte som 
bestyrelsesformand, men forholdsvis hurtigt stod det dog klart, at en bestyrelsesformand 
på orlov har visse begrænsninger i forhold til at udfylde sin funktion på rette vis til glæde 
og gavn for sammenslutningen. Jasmin traf derfor sammen med bestyrelsen i øvrigt 
beslutning om alene at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem.  
 
Bestyrelsens beretning skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning i Årsskriftet 
2021 (se s. 5 – 15). Den mundtlige beretning kan findes på lilleskolerne.dk.  
 
Den mundtlige beretning var opdelt i tre hoveddele:  

• ”Lilleskolernes som selvstændig forening”: Konrad Kriescher igangsatte 
beretningen med at fortælle om indsats og resultater i forhold til (re)-etablering af 
Lilleskolernes Sammenslutning.  
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• ”Lilleskolernes hjerteblod” Nikolaj Lange fortsatte med at fortælle om 
”lilleskolernes hjerteblod”, hvori dette består og hvad det generer af indsatser og 
drøftelser.  

• ”Lilleskolerne og fremtiden” Marie Ludvigsen afsluttede beretningen med 
overvejelser over status for hvad fremtiden bringer i bestyrelsens arbejde og 
indsatsen i foreningen; udvikling, interessevaretagelse og sekretariatsbetjening.  

 
Beretning til debat. 
 
Morten May (Byens Skole). Synes at det er dejligt at Lilleskolernes Sammenslutning atter 
er en selvstændig forening. Morten forholdt sig efterfølgende kritisk til, hvad lilleskolernes 
hjerteblod består i? Ikke mindst efterlyste han, om der er mulighed for at definere et 
fælles udgangspunkt – praksis definerer os ikke, når vi ikke er klare på udgangspunktet.  
 
Mette L. Jensen (Ryparken Lilleskole). Kvitterede for bestyrelsens og sekretariatets indsats 
i forhold til at understøtte skolerne i at komme igennem de aktuelle udfordringer. Bl.a. 
henviste Mette til diverse zoom-møder, som har gjort det muligt at mærke hinanden og 
finde gode veje i de udfordringer, som ikke mindst covid19-nedlukningen har medført. 
Efterlyste i øvrigt, at man fortsætter brugen af zoom også på den længere bane.  
 
Per Schantz (Hansnæs Lilleskole). Fandt samlet set, at Lilleskolernes frigørelse fra 
friskoleforeningen har været positiv. Kvitterede for bestyrelsens indsats og sekretariatets 
daglige sparring.  
 
Thorbjørn (Århus Friskole). Udtrykte også stor anerkendelse af bestyrelsens arbejde i det 
forgangne år. Fremhævede ikke mindst Nikolaj Langes indlæg som værende relevant og 
inspirerende. Kvitterede endvidere for temamøderne på zoom, det er man glade for kan 
lade sig gøre.  
 
Nikolaj Lange, LS’ Bestyrelse. Anerkendte Mortens indlæg og konstaterede, at han og 
Morten har forskellige vinkler på tingene. Nikolaj påpegede, at netop paradokser og 
dilemmaer findes, og at man ikke har travlt med at definere et fælles ståsted. ”De svære 
spørgsmål medvirker til at slibe foreningens kniv”. Det er godt med drøftelser; både i 
foreningsregi og på de enkelte skoler.  
 
Peter Leth Andresen, LS’ Bestyrelse. Er meget glad for de positive tilkendegivelser fra 
medlemsskolerne. Tak for dette.  
 
Anja Nørager-Nielsen (Vor Frue Friskole). Forskellene er her og i foreningsregi vil vi jo 
fortsat blive ved med at diskutere disse. Anja fandt, at Nikolajs indlæg var skarpt, og hun 
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hæftede sig ved, hvad forskellen på lilleskoler og friskoler egentlig er. Hun finder selv, at 
det er den fortsatte samtale herom, der skal dyrkes ”Vi bliver ikke færdige; der kan nok 
ikke defineres fælles afsæt”. 
 
Morten M (Byens skole). Vi taler om os selv, som om vi er særlige i forhold til eksempelvis 
friskolerne. Men samtalerne er ikke det hele. Dette ændrer ikke, at der er et behov for ét 
afsæt – ellers kan vi ikke være kritiske i vores samtale. Man overtager for meget også fra 
andre systemer, uden at være tilstrækkeligt kritiske.  
 
Søren H (Roskilde Lilleskole). Henledte opmærksomheden på, hvad han oplever af 
efterspørgsel udefra. Man vil høre fra skoleforeningen og egentlig ikke så meget 
ministeriet. Sidstnævnte har ikke så meget street credit. Søren spåede samtidig, at der 
forestår en stor udfordring i forhold til at fraviste regeringen den totale magt over 
skolerne og genopnå den relative uafhængighed som frie grundskoler. Mener at 
skolernes frihed faktisk vil være truet i ”post-corona” virkeligheden. Søren Hansen 
spurgte også til, hvordan man som forening vil opnå indflydelse politisk og sikre en 
politisk stemme. 
 
Rune Bundesen, LS’ Bestyrelse. Det er ok med paradokser. Og forskellene mellem 
skolerne er udmærkede – muligheden for kritisk og selvkritisk dialog er et fælles 
udgangspunkt. Endvidere mener han, at der er basis i det, man kan kalde en fælles 
pædagogisk udvikling. Endelig pegede han på, at der er fælles aktiviteter – lilleskoletræf, 
lederi og andre fælles møder m.v.  – som binder os sammen.  
 
Konrad Kriescher, LS’ Bestyrelse. I forhold til søgen efter indflydelse og være en stemme, 
skal man selvfølgelig iagttage, at der er flere aktører på banen. Konrad gjorde bl.a. 
opmærksom på, at der eksempelvis i vores samarbejde med privatskoleforeningen, bliver 
lyttet til os, og at input fra LS-side afgjort er med til i høj grad at sætte fælles dagsordner. 
Ligeledes er lilleskolernes søgen efter dialog med eksempelvis de faglige organisationer 
også et eksempel herpå.  
 
Sune H, sekretariatet. Efter selvstændiggørelsen har sammenslutningen oplevet at blive 
budt velkommen. Hos de øvrige skoleforeninger og andre steder. Lilleskolernes 
Sammenslutning er også igen på høringslister m.v.  
 
Peter Leth Andresen, LS’ Bestyrelse. Politisk set skal vi som skoleforening kæmpe for 
vores frihed som skoler. Vi har både indsatser for at finde ud af, hvordan dette arbejde 
gribes an, og bestyrelsen ønsker at komme i dialog med medlemmerne herom.  
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Simon Møller Pedersen (Den lille skole). Der er meget energi i den igangsatte snak om, 
hvad vi gerne vil med vores forening. Og Simon efterlyser, at bestyrelsen indbyder til flere 
dialoger og drøftelser herom.  
 
Morten M (Byens Skole). Bestyrelsen har jo tidligere forpligtet sig på, hvad Simon 
efterspørger. Så han efterlyser netop udmeldinger herom.  
 
Peter Leth Andresen, LS’ Bestyrelsen. Dette arbejde er i gang, og skolerne vil blive 
indbudt til sådanne drøftelser, hvilket også er blevet berørt i den mundtlige beretning. 
Ud over ”hjerteblods-grupper” er der i bestyrelsen et ønske om at få bredere drøftelser i 
regi af foreningen om, hvad man skal mene om aktuelle politiske emner.  
 
Marie Ludvigsen, LS’ Bestyrelse. Kvitterede for de fremlagte indlæg. Bestyrelsen glæder 
sig til det fremtidige arbejde. Marie takkede endvidere Sammenslutningens 
medlemsskoler; det er tydeligt, at der er masser af energi.  
 
Ordstyrererne konstaterede herefter, at der ikke vare flere ønsker om at kommentere på 
bestyrelsens beretning.  
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning med applaus.  
 

P A U S E 
 
Pkt. 3. Regnskab 2020 fremlægges til godkendelse 
Sune Jon Hansen, Sekretariatsleder, gennemgik regnskabet 2020.  
 
Sune H hæftede sig ved, at Sammenslutningen er kommet ud af 2020 med et mindre 
overskud. Dette var en ambition ved budgettets vedtagelse.  
 
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål. 
 
Mette Lisbjerg Jensen (Ryparken Lille Skole). Spurgte til de faciliterende netværk og 
hvilke fag de dækker over? I øvrigt meget tilfreds med fremlæggelsen.  
 
Sune H, sekretariatsleder. De faciliterede netværk er aktuelt tysk-, drama- og 
læsevejledernetværkene. Sidstnævnte både i Jylland og på Sjælland. I øvrigt har Sune 
aktuelle drøftelser om opstart af nyt faciliteret netværk for specialpædagogisk 
personale/AKT’ere.  
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Ordstyrerne spurgte afslutningsvist under punktet, om repræsentantskabet kunne 
godkende regnskabet?  
 
24 skoler afgav deres stemme og kunne alle tilslutte sig regnskabet. Dette er hermed 
godkendt.  
 
Pkt. 4. Budget for 2021 og 2022, samt forslag til kontingent for 2022  
Sune Jon Hansen, sekretariatsleder i LS, fremlagde herefter budget for 2022 henholdsvis 
opdateret budget for 2021.  
 
Der har været behov for at ajourføre det oprindelige budget for 2021. Baggrunden herfor 
har været, at man ikke ved det oprindelige budgets vedtagelse, havde et rimeligt overblik 
over, hvor mange elever og skoler budgettet kunne bygge på. Derfor havde man i stedet 
opstillet scenarier. I det ajourførte budget kendes indtægten for 2021 i form af 
kontingentet fra medlemsskolerne. Indtægterne bygger på i alt 9700 elever ved 
foreningens lilleskoler.  
 
Marie Ludvigsen, LS’ Bestyrelse. Stor anerkendelse af, at Sammenslutningen allerede i 
2020 har opnået et overskud. Og man kan se, at økonomien i det hele taget hænger 
rigtig fint sammen og i indeværende og det kommende budgetår.  
 
Sune Jon Hansen, sekretariatsleder, fremlagde herefter bestyrelsens forslag til kontingent 
for 2022. Heraf fremgik, at bestyrelsen ønsker en fortsættelse af kontingentsatser for 2020 
og 2021 videreført også til 2022 uden ændringer. 
- Grundsats: 4000 kr. pr. skole 
- Elevsats for de første 220 elever: 308 kr. pr. elev 
- Elevsats for elever udover 220: 145 kr. pr. elev 

 
Ordstyrerne sendte herefter ajourført budget 2021, budget 2022 og forslag om 
kontingent for 2022 til afstemning i repræsentantskabet.  
 
Bestyrelsens forslag til budgetter og til kontingent blev vedtaget enstemmigt.  
 
Pkt. 5. Valg til bestyrelsen og valg af revisor 
 
A. Bestyrelsen 
Christine Kofoed, LS’ Bestyrelse, begrundede, hvorfor hun har valgt at træde ud af 
bestyrelsesarbejdet. Hun benyttede samtidig lejligheden til at takke for samarbejdet i 
bestyrelsen og opbakningen fra sammenslutningen til bestyrelsens arbejde.  
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Forud for gennemførelse af afstemningen, supplerede kandidaterne de forud fremsendte 
skriftlige præsentationer med en kort 2-minutters mundtlig præsentation. Herefter 
gennemførtes valget elektronisk. 
- Valgt:  

o Peter Leth Andresen, Børnenes Friskole – 3 år 
o Konrad Krieschner, Kegnæs Friskole – 3 år 
o Rune Bundesen, Hareskovens Friskole – 3 år 
o Astrid Hestbech, Holbæk Lilleskole – 1 år 
o Kira Lintrup Jensen, Østerlars Friskole – Suppleant, 1 år 
o Rikke Dyrmose, Roskilde Lilleskole – Suppleant, 1 år 
 

B. Revision 
- Valgt: 

o Revisionsfirmaet BDO, Faaborg, genvalgtes enstemmigt.  
 
Pkt. 6. Eventuelt  
Dirigenterne efterspurgte, om nogen ønskede ordet under eventuelt. Dette var ikke 
tilfældet.  
 
Herefter afsluttedes repræsentantskabet for 2021. Dirigenterne takkede for et godt møde 
med god digital disciplin.   
 
 
----------------------------------------------   ---------/--------- - 2021 
Dirigent, Henning Pedersen 

 
----------------------------------------------   ---------/--------- - 2021 
Dirigent, Trine Nielsen 

 
-----------------------------------------------   ---------/--------- - 2021 
Referent, Niels Strunge 


