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2017

INVITATION 

Velkommen til Lilleskoletræf 2017. Hvad skal 
der til for at lave lilleskoler i dag? Og hvorfor er 
det stadig vigtigt? Det er nogle af de spørgsmål 
vi skal zoome ind på og diskutere og reflektere 
over til årets Lilleskoletræf. For lilleskolerne er 
vigtige i dag, som modstemmer og pædagogiske 
alternativer til et uddannelseslandskab præget 
af målstyring og standardisering, som skoler der 
insisterer på og har en praksis for det menneskeli-
ge set i børnehøjde og som læringsmiljøer, der har 
og giver plads til det nysgerrige barn, der siger, at 
kejseren ikke har noget tøj på.

Men hvordan ser dette ud i 2017? Hvad vil det 
sige at være lilleskole – moderne progressiv skole 
– i dag? For ligesom samfundet og uddannelses-
diskurser og –praksisser forandrer sig, så forandrer 
lilleskolerne sig også. Men hvordan? Og hvordan 
griber og kvalificerer man disse forandringer i 
mødet mellem engagerede forældre, bestyrelsen 
og skolens daglige ledelse? 

Dét er der ikke et svar på, for lilleskoler er, hel-
digvis, ikke faste og færdige størrelser, men skoler 
der bliver til hver dag i et engageret møde mellem 
engagerede mennesker. Og netop engagement, 
det at ville noget med sin skole, er en hjørnesten i 
lilleskolerne. Uden engagement, ingen lilleskoler.

Til dette års træf skal vi mødes om engagementet 
og forandringerne og hvordan det er at arbejde 
som bestyrelse og ledelse i en skoleform, hvor 
børnene er skolens præmis og ikke omvendt. 
Træffet starter med Repræsentantskabsmødet og 
derefter indtager Rane Willerslev scenen. Til et 
oplæg om krøllede hjerner, at fejle produktivt og 
behovet for et opgør med den korrektheds- og 
fremdriftskultur, der dominerer det danske ud-
dannelseslandskab. Aftenen er sat af til skøn mad 
og vin, festivitas og fornøjeligt samvær med rig 
mulighed for at møde bestyrelsesmedlemmer og 
skoleledere fra andre lilleskoler og høre om deres 
arbejde.
Lørdag starter med at vi trækker i arbejdstøjet og 
i en række workshops diskuterer, hvad det er vi 
brænder og kæmper for, som forældre, bestyrelser 
og ledelser: Hvorfor laver vi lilleskole? 
Træffet sluttes af med et oplæg fra Maria Ørskov 
Akselvoll om det engagerede/involverede foræl-
dreskab i skolen.

Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde 
bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe 
skole nu – og i fremtiden. 

Vel mødt!
Lilleskolernes Sammenslutning
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PROGRAM FOR 
LILLESKOLETRÆF 2017

FREDAG DEN 10. MARTS
13.00

Ankomst og sandwich (Rørvig Friskole)

13.30 
Velkomst 

13.45 
Repræsentantskabsmøde 2017

16.30
”Om krøllede hjerner og at fejle produktivt” 

– oplæg ved Rane Willerslev, professor på Århus Universitet, 
Institut for Kultur og Samfund, afdeling for Antropologi.

19.30
Festmiddag, samvær og festligheder

LØRDAG DEN 11. MARTS
07.30 

Morgendukkert med Dr. Nielsen og Hr. Hansen

08.00
Morgenmad

09.15 
Workshops: Hvorfor laver vi lilleskoler?

11.15
”Det gode forældreskab – om forældreengagement og -involvering i dagens skole”

 – oplæg ved Maria Ørskov Akselvoll, Ph.d., Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi.

12.30
Afrunding samt sandwich-to-go

10. – 11. marts på Rørvig Friskole og Rørvig Hotel og Konferencecenter
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OM KRØLLEDE HJERNER 
OG AT FEJLE PRODUKTIVT
Oplæg ved Rane Willerslev, Professor på Århus 
Universitet, afdeling for Antropologi.

Rane vil i sit oplæg tage fat på det paradoks, at mens 
den dominerende tale i Danmark er, at Danmark skal 
være et innovationssamfund og vi kun kan klare os i 
den globale konkurrence, hvis vi kan få nye ideer og 
skabe kreative løsninger, så har vi på samme tid skabt 
et skole- og uddannelsessystem, der har stirret sig blind 
på ”ligegyldige færdigheder, korrekte besvarelser og 
høje karakterer”. Hvad har vi som samfund så brug for? 
Blandt andet en skole, hvor der er plads til at fejle, til at 
træde forkert og tænke vildt.

Træffet sluttes af med et oplæg fra Maria Ørskov Akselvoll, 
der vil stille skarpt på samspillet mellem skole og hjem; på 
hvordan forældre involveres i børns skolegang og hvordan 
de selv involverer sig i denne ved henholdsvis forældremø-
der, skole-hjem-samtaler, trivselsarrangementer og på 
Forældreintra. Men hvordan passer skolens krav og for-
ventninger til forældre sammen med forældres forskellige 
ressourcer, familiekonstellationer og hverdagsliv? Skal der 
noget særligt til for at være ”den gode forældre” og vise 
det ”rette engagement”? Risikerer skolen i sine involve-
ringsbestræbelser, at omfavne de forældre som i forvejen 
har de bedste forudsætninger for at involvere sig i skolen 
og assistere deres barn – på den ”rigtige” måde?  

DET GODE FORÆLDRESKAB 
– OM FORÆLDREENGAGE-
MENT OG INVOLVERING I 
DAGENS SKOLE
Oplæg ved Maria Ørskov Akselvoll, Ph.d., Roskilde 
Universitet, Institut for mennesker og teknologi.
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VALG TIL BESTYRELSEN – PUNKT 6
Der skal vælges to 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 3. og 4. 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 Repræsentantskabet, skal være Lilleskolernes Sammenslutnings besty-
relse i hænde senest den 2. marts 2017. 

ÅRSSKRIFT MED ÅRSBERETNING 
Lilleskolernes Sammenslutnings Årsskrift 2017 udsendes medio februar 2017 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.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017
Hermed indkaldes til ordinært Repræsentantskabsmøde fredag den 10. marts 2017 kl. 13.45 
på Rørvig Friskole.

DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Beretning fra bestyrelsen og udvalg. 
3. Regnskab for 2016 forelægges til godkendelse. 
4. Budget for 2017 og 2018, samt forslag til kontingent for 2018 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 11. marts kl. 13.00.

Repræsentantskabet er Lilleskolernes Sammenslutnings øverste myndighed. Ordinært repræsentant-
skabsmøde 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 repræ-
sentant forud for mødet. 
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PRAKTISK INFORMATION OG TILMELDING

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 24. februar. Tilmeldingen er bindende, og 
opkrævning af deltagerbetaling sendes til skolen ca. 1 uge før træffet.

STED
Rørvig Friskole, Søndervangsvej 43, 4581 Rørvig

OBS. Træffet afholdes i år på Rørvig Friskole, men vi skal overnatte og spise mor-
genmad på Rørvig Hotel og Konferencecenter, 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


