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REGIONSMØDER 2022 
Lilleskolen og forældrene 

Om det grænseløse forældreskab og den grænsesættende skole 
 
Til årets regionsmøde skal vi se nærmere på relationen mellem lilleskolen og forældrene; på 
samarbejdet mellem lilleskolen og forældrene; på forældrenes plads og rolle på lilleskolen anno 
2022. Som lilleskoler har vi en stærk praksis og tradition for at have forældrene tæt på skolen, 
men ligesom alt andet bevæger og forandrer forældrene og skolen sig, og de seneste år har der 
generelt kunnet spores en markant udvikling i omfanget af forældreinvolvering, og arbejdet med 
at levere et aktivt engagement i børns skoleliv synes at fylde mere og mere i forældres hverdag.   
 
Kommer vi på lilleskolerne potentielt til at udlicitere værtsrollen for ’det sociale’ til forældrene, der 
i den gode trivsels navn skal udføre arbejdet med at organisere, afvikle og deltage i forskellige 
typer af arrangementer – fordi det ligger i vores skoles kultur og selvforståelse? Får vi taget de 
nødvendige drøftelser, så vi også får blik for forældreinvolveringens bagsider og utilsigtede 
konsekvenser; fx at der kan være store forskelle på forældres muligheder for at deltage og levere 
et aktivt engagement i trivselsarbejdet, at tid i dag ofte er børnefamiliens mest pressede 
ressource, og at et aktivt skoleengagement er blevet en vigtig moralsk ingrediens i tidens 
forældreskabsideal.  
 
Sociolog Maria Ørskov Akselvoll, som har forsket i skole-hjem-samarbejdet og er bogaktuel med 
Det grænseløse forældreskab, peger netop på disse bagsider og utilsigtede konsekvenser og 
sammen med hende vil vi på Regionsmødet stille skarpt på tidens intensive forældreskabsideal – 
det grænseløse forældreskab – og blandt andet spørge om forældre-drevne sociale aktiviteter i 
og omkring skolen nødvendigvis er den investering i trivsel, vi går og tror? Sammen med Maria 
skal vi se på hvordan det intensive forældreskab som i dag idealiseres – af staten, af markedet, 
opdragelseseksperter og i kulturen – er blevet til, hvilke konsekvenser det har for forældre, børn 
og skole, og hvordan skolen kan sætte grænser for det grænseløse forældreskab. 
 
Hvordan kan vi således som ledelse – bestyrelse og daglig ledelse – arbejde med at sætte gode 
grænser og etablere en fælles og stærk forståelse af forældrenes plads og rolle på skolen; skabe 
gode rammer om forældrenes engagement i og interesse for skolen. Dét er omdrejningspunktet 
for årets Regionsmøde.  
 
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 skolens ansatte ledelse.  
 
Møderne afholdes i henholdsvis Jylland og på Sjælland, fra 17.30 – 21.00:   
o Tirsdag den 1. november, Århus Friskole, Søholmvej 13, 8260 Viby J, Jylland  
o Torsdag den 3. november, Børne UNI, Valdemarsgade 14, 1665 Kbh. V., Sjælland 
 
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: onsdag den 26. oktober. 
 
For yderligere information og spørgsmål henvend jer venligst til sekretariatet. 
 


