LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING

LEDERINTERNAT 2017
-------------------------------------------------------------------------

DANNELSE OG LILLESKOLER
I fokus for Lederinternatet er denne gang den allestedsnærværende men svært håndgribelige
dannelse. Når vi laver lilleskole vil vi noget med nogen – og noget mere end blot og bart lære
børnene at læse, skrive og regne. Men hvad ligger der i ”at ville noget med nogen”? Hvordan kan
vi gribe om, begribe og kvalificere den dannelse, der går for sig på lilleskolerne? Dannelse af
hvad? Dannelse i relation til hvad? Dannelse hvordan – og hvorfor?
I en tid hvor skoler og uddannelser målrettes efter de aktuelle behov på arbejdsmarkedet, hvor
opfattelsen af, at uddannelse er for livet, har forrykket sig til en opfattelse af, at uddannelse er for
arbejdslivet, og hvor undervisning langsomt men sikkert er blevet reduceret til læring, kræver det
pædagogisk mod, vilje og visioner at holde fast i en praksis, hvor evnen til at forholde sig aktivt,
kritisk og reflekteret til sig selv, til andre og det samfund og de minisamfund man lever i, står
centralt.
Til Lederinternatet vil vi gennem oplæg, diskussioner og workshops arbejde os ind på, hvordan vi
kan forstå, forklare og legitimere dannelse og de dannelsesprocesser børn på lilleskolerne indgår
og tager del i? Overfor os selv og overfor andre. Hvor er snitfladerne mellem uddannelse og
dannelse på din skole, hvordan afspejles din skoles specifikke dannelsessyn i den daglige praksis,
og er det klart for skolens aktører og interessenter? Hvad er dine muligheder og din rolle som
leder i og af en institution, der (ud)danner?
Se program for lederinternat og tilmeldingsinfo på de næste sider.
Vi glæder os til at se dig.
De bedste hilsner,
Lilleskolernes Sammenslutning

Onsdag den 8. februar
15.00:

Ankomst – og kaffe/kage

15.30:

Velkomst og introduktion til internatet – dannelse og lilleskoler
Ved Sune Jon Hansen

16.00:

At ville noget med nogen
Steen Nepper Larsen – Oplæg og diskussion
Steen har gennem en længere årrække været en af landets skarpeste tunger i forhold
omkring pædagogisk arbejde og ikke mindst i argumentationer for og diskussioner af,
hvordan dannelsestænkningen danner en afgørende ramme for det pædagogiske arbejde.
En central pointe i Steens arbejde og tilgang til dannelse er, at dannelse er en forudsætning
for kritik og at kritik helt afgørende rummer muligheden for, at autonome borgere og
pædagogiske aktører kan nytænke samfundets (uddannelses-)institutioner. Dette vil Steen
udfolde i sit oplæg - i relation til, hvordan dannelsen i dag er kommet under pres og det
pædagogiske arbejde underlagt konkurrencestatens paradigmer om livslang læring og evig
omstillingsparathed. Og ikke mindst også i relation til lilleskolerne og vores rolle og plads i
samfundet – som institutioner der (ud)danner.
Steen Nepper Larsen er lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, og
han har mange års erfaring som forsker og debattør i spørgsmål om dannelse, brud og
brydninger, kritik og rammesætninger i det pædagogiske arbejdsfelt.

18.00:

Dannelse – de planlagte uheld, erfarelser og unytte
Jens Skou Olsen – Oplæg og diskussion
Hvad skal der til for at dannelse kan finde sted på vores skoler? Hvordan kan planlagte uheld
og unytte danne grobund for skaberkraft og kreativitet i skolen? Og hvordan kan man lede
dannelse? Det er nogle af de spørgsmål, som Jens Skou Olsen vil tage fat på og udstikke
nogle retninger for; retninger som betoner tilfældigheder, overraskelser, spontanitet og
mangfoldigheder som centrale i og for skolen; retninger som udfordrer nyttetænkning og
instrumentalisering; retninger som stiller spørgsmål til, hvorvidt en leder (eller lærer), der er
optaget af og bevidst om at danne, potentielt lader sig stå i vejen for dannelsens mulighed?
Jens Skou Olsen er jazzmusiker, filosof og hovedunderviser på Den Danske
Scenekunstskoles diplomuddannelse i ledelse.

19.30:

Aftensmad – Samvær, diskussioner og festligheder

Torsdag den 9. februar
08.00

Morgenmad

09.00

At gribe om og arbejde med dannelse
Diskussionsoplæg – workshop – plenum
I denne session skal vi ned i maskinrummet og se på, hvordan dannelse sætter sig
igennem på den enkelte skole; som særlige rammer og vilkår for relationer mellem
ledere, lærere, personale, børn og forældre. Hvordan tydeliggør og konkretiserer I,
hvilke dannelsesprocesser børnene indgår i på jeres skole? Og hvordan arbejder I
med at give lærerne autonomi, autoritet, legitimitet og bemyndigelse til at binde
praksis og dannelsessyn sammen og agere selvstændigt og fagligt på vegne af
skolen? Hvordan er I ledere af institutioner, der (ud)danner?
Diskussionsoplæg: Sune Jon Hansen

11.00

Bæredygtig dannelse
Liv la Cour Belling – Oplæg og diskussion
Bæredygtighed handler om balance mellem planetens økosystem og vores sociale
og økonomiske systemer. Om vores forhold til naturen, og om vores forhold til
hinanden. Desværre er begge disse forhold under voldsomt pres og kommende
generationer vil stå over for helt andre udfordringer end deres forældre. Med et blik
for og på den aktuelle klimakrise som en krise der også er økonomisk, politisk og
social, vil Liv beskrive og diskutere, hvordan der er behov for, at vi i skolen træner
evnen til at forholde os til og finder helhedsorienterede læsninger. Dét kræver nye
metoder og nye perspektiver på verden, men først og fremmest kræver det, at vi
forbinder fagkundskab med eksistentiel dannelse.
Liv la Cour Belling er aktiv i netværket Omstilling Nu. Hun er også fast skribent i
Information, hvor hun debatterer relationer mellem klima, bæredygtighed, samfund
og mennesker. Liv er uddannet cand.scient.pol, tidligere fuldmægtig i Miljø- og
Fødevareministeriet og pt. Ansat som projektkoordinator i Nordisk Ministerråd.

12.30

Frokost - sandwich to go

Tid og sted og tilmelding:
Onsdag den 8. – torsdag den 9. februar 2017.
Hotel Strandparken
Kalundborgvej 58
4300 Holbæk.
Tilmelding og pris:
http://lilleskolerne.dk/kurser_og_aktiviteter/for_ledere/ledermoeder
Kursusafgift: 2500 DKR pr. deltager. Vil blive opkrævet ca. 1 uge før internatet afholdes.
(Tilmeldingen er bindende efter fredag d. 13. januar, kl. 12.00)
Deadline:
-----

NU - og senest fredag d. 13. januar.

Dannelse tager udgangspunkt i det indforståede, dér hvor vi føler os hjemme. Den ryster os ud af den
umiddelbare enhed med det tilvante, går igennem opgørets hårde sliden sig fri af det givne. Den
sætter vore begreber på arbejde med at problematisere det, vi troede var sandt, giver os blik for det
modsatte og gør det muligt at vende tilbage med en mere reflekteret måde at betragte vor egen
praksis og dens konsekvenser på.
Thomas Højrup
Dannelsens Dialektik: etnologiske udfordringer til det glemte folk
København: Museum Tusculanum
2002.

