
LILLESKOLETRÆF 
2018

INVITATION 

Velkommen til Lilleskoletræf 2018.

Hvad er det for et samfund, vi laver lilleskole i – 
og lilleskole til? Hvad er det for fællesskaber og 
offentligheder, der omgiver vores børn, skoler og 
samfund? Og hvordan sætter det sig i os – i vores 
skoler – som bestemte forventninger til og forstå-
elser af, hvad og hvordan børn skal være og lære? 
Det er nogle af de spørgsmål vi skal zoome ind på 
og diskutere og reflektere over til årets lilleskoletræf. 
For lilleskolerne er ikke enklaver, der lever sit eget 
liv i en lille isoleret verden. De bliver til i relation 
til og som (mod)svar på det samfund, der var, er og 
kommer: Hvor kom vi fra, hvor står vi og hvor skal 
vi hen? 

Hvad er det for udfordringer, lilleskolerne står over-
for i dag? Er fællesskabet i skolen truet af sociale 
medier, nye digitale teknologier og et ydre pres på 
individet for et performe og iscenesætte sig selv? Er 
kulturen på skolen presset af nye forventninger til 
og krav om synlig læring; lærer børnene nok – og 
hurtigt nok? Og er fagligheden på lilleskolen udsat 
på grund af et øget fokus på færdigheder, lærings-
mål og målbarhed?

Spørgsmålet er: Hvordan holder vi fast i værdierne, 
kulturen, miljøet, traditionerne og historien, som 
tegner hver enkelt lilleskole og gør den til en skole 
med et tydeligt indhold, et klart værdigrundlag og 
holdninger. En skole man sympatiserer med, måske 
ikke altid er enig med, men dog altid kan være i 
dialog med – og først og fremmest en skole som 
børnene hver dag er glade for og får noget ud af 
at gå i. Og hvordan arbejder vi og kan vi arbejde 

sammen om dette, bestyrelse og daglig ledelse, så vi 
sikrer, at lilleskolerne vedbliver at være interessante 
og relevante skolealternativer; skoler til tiden med 
al den utidighed det kalder på.

Til dette års træf skal vi mødes om nogle af de ud-
fordringer, samfundet anno 2018 stiller lillesko-
lerne overfor og vi skal diskutere hvordan man 
som bestyrelse og ledelse i en skoleform, der er no-
get andet og er organiseret på en særlig måde, kan 
arbejde sammen om disse udfordringer. Træffet 
indledes med Repræsentantskabsmødet efterfulgt 
af et oplæg om sociale medier, det postfaktuelle 
spøgelse og hvad det betyder for dannelsen af børn 
og unge. Aftenen er sat af til festmiddag, festivitas, 
dans og musik og fornøjeligt samvær med mulig-
hed for at møde bestyrelsesmedlemmer og skole-
ledere fra andre skoler og høre om deres arbejde. 
Lørdag starter med, at vi trækker i arbejdstøjet og 
i en række workshops diskuterer, hvor og hvordan 
lilleskolen er udfordret, og hvordan man som be-
styrelse og daglig ledelse finder veje i og samarbej-
der om dette. 

Træffet sluttes af med et oplæg om betydningen af 
dannelse i en robottid; at evnen til at aflæse følelser, 
sætte sig ud over sig selv og have humor ikke er så 
ringe endda.

Vi glæder os til at se jer og til et Lilleskoletræf, der 
forhåbentligt vil klæde jer endnu bedre på til at lave 
god lilleskole.

Vel mødt!
Lilleskolernes Sammenslutning.
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Sune Jon Hansen




PROGRAM FOR 
LILLESKOLETRÆF 2018

FREDAG DEN 9. MARTS
13.00 

Ankomst og sandwich (Holbæk Lilleskole)

13.30 
Velkomst

13.45 
Repræsentantskabsmøde 2018 

16.30
Om sociale medier, det postfaktuelle spøgelse og dannelsen af børn og unge 

- Oplæg ved Mads Vestergaard, Ph.d.-stipendiat, Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

19.30
Festmiddag, samvær, musik, dans og festivitas

LØRDAG DEN 10. MARTS
07.30

Morgendukkert med Dr. Hansen og Dr. Nielsen

08.00
Morgenmad

09.15 
Workshops: Udfordringer og samarbejde i lilleskolen

11.15 
Dannelse i en robottid – modsvar i en digital tidsalder.

- oplæg ved Lars Geer Hammershøj, Lektor i pædagogisk filosofi, 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).

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

9. – 10. marts på Holbæk Lilleskole og Hotel Strandparken
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OM SOCIALE MEDIER, 
DET POSTFAKTUELLE 
SPØGELSE OG DANNELSEN 
AF BØRN OG UNGE? 
Oplæg ved Mads Vestergaard, Ph.d.-stipendiat, Institut 
for Medier, Erkendelse og Formidling,

Mads vil i sit oplæg invitere os indenfor i det postfaktuelle 
samfund, hvor dét at få opmærksomhed betyder mere end, 
at fakta stemmer; hvor vi flyder over med information, og 
hvor omtale og trafik er penge, magt og indflydelse, selv hvis 
det er på bekostning af sandhed, fakta og de alt for virkeli-
ge udfordringer, vi står overfor. Hvad stiller det (lille)skolen 
overfor af nye spørgsmål, og hvad er vores ansvar og mulig-
heder for at klæde børnene på til at agere i en verden, hvor 
Trump kan blive præsident for USA og hvor mere eller min-
dre eventyrlige fortællinger erstatter kendsgerninger som 
grundlag for politisk meningsdannelse, debat og lovgivning?

DANNELSE I EN ROBOTTID 
– MODSVAR I EN DIGITAL 
TIDSALDER.
Oplæg ved Lars Geer Hammershøj, Lektor i pædagogisk 
filosofi, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse 
(DPU).

Til at runde årets Lilleskoletræf af vil Lars Geer Hammershøj 
levere et forsvar for dannelse i skolen; for at holde fast i og 
give plads til dannelse, når vi laver skole. Dannelse er ifølge 
Lars vores menneskelige fordel. Det der adskiller os fra dyr 
og maskiner. Og i en tid hvor grænserne mellem menneske 
og teknologi synes at blive stadigt mere flydende, hvor tek-
nologien hele tiden rykker ved grænserne for menneskets 
”territorium”, er det måske vigtigere end nogensinde før at 
give plads til og arbejde pædagogisk med dannelse. Men 
hvordan gør man det, og hvordan skærper man blikket for 
det virvar af processer, der fører til, at børnene bliver i stand 
til at se tingene i et andet lys, aflæse følelser, sætte sig ud over 
sig selv og blive del af noget større? Det vil Lars komme ind 
på og lægge op til en diskussion af.
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018
Hermed indkaldes til ordinært Repræsentantskabsmøde, fredag den 9. marts 2017, kl. 13.45 på 
Holbæk Lilleskole.

DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Beretning fra bestyrelsen og udvalg. 
3. Regnskab for 2017 forelægges til godkendelse. 
4. Budget for 2018 og 2019, samt forslag til kontingent for 2019 fremlægges til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af: 

a) Bestyrelse. 
b) Revisor. 

7. Eventuelt. 

Såfremt Repræsentantskabsmødet ikke er afsluttet kl. 16.15, suspenderes mødet og genoptages lørdag den 
10. marts 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 
tilmeldte 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 vælges tre medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges kun for ét år.  
Stemmetallene afgør valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, således at de to 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 den 10. marts 2017.

FORSLAG
Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenen, skal være Lilleskolernes Sammenslutnings bestyrelse i hæn-
de senest den 1. marts 2018. 

ÅRSSKRIFT MED ÅRSBERETNING 
Lilleskolernes Sammenslutnings Årsskrift 2018 udsendes medio februar 2018 til medlemsskolerne, som 
efterfølgende distribuerer dem til skolens bestyrelsesmedlemmer. Årsskriftet indeholder blandt andet 
Lilleskolernes 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.
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PRIS 
2250 DKR pr. deltager 
Ønsker man kun at deltage i Repræsentantskabet fredag fra 13.45 – 16.15: Gratis.

TILMELDING
Via vores hjemmeside www.lilleskolerne.dk
Sidste frist for tilmelding er den 26. februar. 
Tilmeldingen er bindende, og opkrævning af deltagerbetaling sendes til skolen 
ca. 1 uge før træffet.

STED 
Holbæk Lilleskole, Stenhusvej 22A, 4300 Holbæk (og Hotel Strandparken, 
Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk).

OBS. Træffet afholdes i år på Holbæk Lilleskole, men vi skal spise, feste, overnatte 
og tilbringe lørdagen på Hotel Strandparken, som er let at komme til (og fra). 
Al logistik i forbindelse med træffet vil sekretariatet sørge for. I skal bare komme 
og være med. 

Lilleskolernes Sammenslutning
Farvergade 27D, 2. sal

1463 København K.

Tlf. 28743329

www.lilleskolerne.dk
post@lilleskolerne.dk

PRAKTISK INFORMATION 
OG TILMELDING


