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Den frie Skole udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening.

Skriv til os på redaktion@friskolerneshus.dk og find mere information på www.lilleskolerne.dk og www.friskoler.dk.

Hele grundskolens årlige åbent-hus-dag. 

Ikke to skoler er ens. Heller ikke to elever, to forældre, lærere eller klasser er ens.
Derfor er det af stor værdi at kende områdets skoler, hvis man gerne vil blive klogere på 
mangfoldigheden i den danske grundskole.

Åben Skole er den dag på året, hvor landets grundskoler – folkeskoler, friskoler, 
lilleskoler, privatskoler etc. - holder åbent hus for alle, der har lyst til at lære dem at 
kende. Det foregår — for 3. år i træk — den første torsdag i november, nemlig den 5. 
november 2015 kl. 15.00 – 19.00. 

Åbne døre vil styrke skolen 
Åben Skole-dagen skal være med til at klæde flere på til at vide mere om den danske 
grundskole. Åben Skole handler også om at sætte fokus på forældres skolevalg og 
kvalificere det. De 1.300 folkeskoler og 550 friskoler og private grundskoler i Danmark 
har brug for opmærksomhed og for at styrke familiernes bevidste skolevalg. Vi tror på, 
at det vil gavne den enkelte skole og grundskolen samlet set. 

Åben Skole planlægges lokalt
Det er helt og holdent op til den enkelte skole, hvad der skal foregå på Åben Skole-
dagen. Nogle skoler forskyder undervisningen til om eftermiddagen, inviterer »gamle« 
elever til at fortælle, hvad de fik ud af at gå på skolen, får nuværende elever/lærere/
forældre til at vise rundt på skolen, byder på forfriskninger, elevarbejder eller laver en 
fest for hele skolen. Se video fra Åben Skole 2014 på www.aabenskole.dk. 

Det gratis kampagnemateriale bliver lagt frem til fri afbenyttelse hurtigst muligt. 
Tilmeld din skole på tilmelding@aabenskole.dk med oplysninger om skolens navn 
og adresse, så vi får din skole med på online-kortet.  Følg også med på facebook.com/
aabenskole

Åben Skole 2015
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Folketingets ombudsmand sætter 
fokus på børns rettigheder i frie 
skoler
Ombudsmanden har henvendt sig til Underisningsministeriet for at drøfte 
FN´s Børnekonvention og inddragelse af  elever på frie grundskoler og ef-
terskoler. Der arbejdes på en publikation, der retter fokus på inddragelse 
af elever med udgangspunkt i forskellige situationer (når der er uenighed 
mellem skole og hjem, når en elev har haft megen fravær, når en elev over-
træder ordensregler, forældres manglende betaling af skolepenge).

Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne (og de øvrige frie grundskolefor-
eninger) har været indkaldt til møde om emnet, og materialet er nu frem-
sendt til Ombudsmanden. Vi sørger for at orientere, når der er nyt i sagen.

Skolevalg 2015 forstærker myter om 
frie grundskoler

I januar måned har 8. og 9. klasser landet over kunnet deltage i Skolevalg 
2015. Eleverne har kunnet vælge imellem 25 mærkesager, som de har 
skullet argumentere for. Se www.skolevalg.dk 

Den 29. januar blev der afholdt valgt for 8. og 9. klasserne, hvor blå blok 
vandt med 58% af stemmerne. Siden har der været kraftig kritik af valgets 
konklusioner. 

Én af mærkesagerne var »Privatskolerne skal tage et socialt ansvar«. Her-
efter følger en video med Jens Jonathan Steen (Cevea) samt tre links til 
kilder, der underbygger hans (meget kritiske) holdning til frie grundskoler. 
Én af teksterne har han selv skrevet, en anden tekst er også fra Cevea og en 
tredje er skrevet af en tidligere vikar på en privatskole.
Desuden en faktaboks, der indikerer, at hovedparten af frie grundskoler  
anvender test til optagelse af elever, hvorefter man kan risikere at blive 
frasorteret.

Der er tale om en ganske tendentiøs udlægning af en skoleform, som er en 
hel del mere nuanceret, end det fremlægges. Skolevalg.dk er et sympatisk 
og vigtigt initiativ, som dog har valgt et koncept, der risikerer at præfabri-
kere firkantede holdninger til en forholdsvis letpåvirkelig målgruppe.  

Vi har rettet henvendelse til Anni Matthiesen (V), der nu har stillet mini-
steren spørgsmål om sagen, som blev besvaret onsdag den 4. februar i fol-
ketingets spørgetime. 

Der er desuden planlagt et møde i marts med ansvarlige for Skolevalg 
2015, hvor vi får mulighed for at give indspark til evalueringen. 

http://www.ft.dk/webTV.aspx
http://www.ft.dk/webTV.aspx
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Økonomisk ramme for næste
overenskomstperiode er på plads
Lønudviklingen for lærere, ledere og børnehaveklasselederne ved de frie grundskoler vil udgøre ca. 5 % i de 
næste 3 år i henhold til den aftale, som Finansministeren indgik med Centralorganisationernes Fællesudvalg 
i uge 7 – den såkaldte CFU-aftale - også kaldet det statslige område (som gælder for frie grundskoler). Stør-
stedelen af lønstigningen udløses først i 2017.

Lønningerne vil stige med omtrent 0,5% pr. 1. april, og denne stigning vil kunne aflæses i procentregulerin-
gen.

Overenskomstperioden er aftalt til 3 år - fra 1. april 2015 til 31. marts 2018. Efter to perioder med to-årige 
overenskomster – 2011-13 og 2013-15 – er vi således tilbage til en 3-årig overenskomstperiode, hvilket alt 
andet lige giver en bedre forudsigelighed i økonomisk henseende.
Læs mere om overenskomsterne

Lilleskoletræf 2015
I år bliver Lilleskoletræffet afholdt på Kobæk Strand Konferencecenter i Skælskør 
den 24. - 25. april.

Efter Repræsentantskabsmødet byder Lilleskoletræf 2015 på Bestyrelsestræf med 
følgende overskrift: Herfra hvor vi står.
Lilleskolernes Sammenslutning står ved et sporskifte. Men skolerne skal hver 
eneste dag holde sig på sporet! Hvad er det for et spor? Hvad kendetegner det sted, 
vi står i dag? Hvor fører sporet hen - og hvad kan vi selv gøre for at styre retningen? 
Lilleskoletræffets inspirationsdel ser frem - med foredrag, tendenser i tiden og 
analyser af udviklingstvang og faste holdepunkter, og ikke mindst en musikalsk 
opsang. Undervejs er det op til deltagerne at tage inspiration med videre i dialog 
med kollegerne fra andre skoler og i arbejdet hjemme på skolen.

Program
• Hvor står vi? Nutidsanalyse herfra hvor vi står v/Rune Lykkeberg
• Stå fast – afvikling af udviklingstvangen v/Svend Brinkmann
• Matiné: Et glas, lidt at spise og koncert med Mr ”herfra hvor vi står” - Niels 

Skousen med band.

Tilmelding og pris

http://www.friskoler.dk/fileadmin/user_upload/Nyhedsbreve/SkoleNyt/SkoleNyt_27_DF_2.pdf
http://lilleskolerne.dk/uploads/web01/files/bestyreslsesposten/Bestyrelsesposten%202015/Invitation%202015%20UDSEND.pdf
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Kort 
Nyt

Skolernes Trivselsdag 
Den første fredag i marts er udpeget til ”Skolernes Trivselsdag” af Dansk 
Center for Undervisningsmiljø, DCUM. I 2015 er det fredag den 6. marts. 
På centrets hjemmeside kan man finde inspiration til arbejdet med trivsel 
i skolen – og til markeringen af ”skolernes trivselsdag”, hvis man ønsker 
at benytte lejligheden til at sætte fokus på samarbejde og trivsel mellem 
børn og voksne i skolen. 

Besøg DCUM´s hjemmeside om trivselsdagen. 

Team Rynkeby Skoleløb
Den 27. marts kan man være med i Team Rynkebys Skoleløb, som handler 
om at samle penge ind til fordel for Børnecancerfonden. 
Læs mere om Skoleløbet.
Der er tilmeldingsfrist den 2. marts.
Se video om Skoleløbet.
Kontakt evt. Annette Jellesen, skoleleder ved Fussionøegnens Friskole

Barometret
Eksperter: Jo større klasser - jo lavere karakterer
»Størrelsen på en skoleklasse betyder noget for elevernes karakterer og faglige udbytte, viser flere undersøgelser. 
Skolesammenlægninger får skylden for, at stadig flere elever går i store klasser med flere end 24 elever, selvom 
Socialdemokraterne og SF i 2011 gik til valg på, at ingen skulle gå i så store klasser.«
Jyllands-Posten den 22. februar 2015

Min adresse skal ikke afgøre, om mit barns skolegang bliver tålelig
»Ressourcestærke forældre har altid forsøgt at isolere deres afkom i særlige skoler. Før var det alene muligheden for at 
købe sig ind i et berømmet skoledistrikt, der afgjorde, om det lykkedes. Det er det ikke længere«
Information den 20. februar 2015

Stor forskel på hvor meget kommuner bruger pr. skolebarn
»I nogle kommuner koster en skoleelev omkring 80.000 kroner om året – i andre kommuner er prisen på en skoleelev 
omkring 61.000 kroner årligt. Det viser en ny kortlægning, som KORA har lavet.«

http://dcum.dk/undervisningsmiljoe/skolernes-trivselsdag
http://www.team-rynkeby.dk/skoleloebet.aspx
https://www.facebook.com/video.php?v=803116179724214
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7473821/Stadig-flere-b%C3%B8rn-g%C3%A5r-i-skoleklasser-med-mere-end-24-elever/
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7473821/Stadig-flere-b%C3%B8rn-g%C3%A5r-i-skoleklasser-med-mere-end-24-elever/
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7473821/Stadig-flere-b%C3%B8rn-g%C3%A5r-i-skoleklasser-med-mere-end-24-elever/
http://www.information.dk/524983
http://www.information.dk/524983
http://www.kora.dk/nyt-og-presse/nyheder/2015/stor-forskel-paa-hvor-meget-kommuner-bruger-pr-skolebarn/?utm_source=KORAs&utm_medium=newsletter&utm_campaign=7%2F15
http://www.kora.dk/nyt-og-presse/nyheder/2015/stor-forskel-paa-hvor-meget-kommuner-bruger-pr-skolebarn/?utm_source=KORAs&utm_medium=newsletter&utm_campaign=7%2F15
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Debatindlæg

Folkeskolen er ikke ene om at 
være folkets skole
Af Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening. Indlægget er bragt i Berlingske 
Tidende den 4. februar 2015.

Det er umuligt for mig at forsvare folkeskolen al den stund, at jeg ikke er involveret i den. 
Men jeg vil som samfundsborger og skatteyder forsvare folkeskolens ret til at få ro til at 
finde den retning, som folkeskolen søger efter. Med reformen er folkeskolen godt i gang, 
også selvom ingen lader folkeskolen få ro, ressourcer og tid til at løse den opgave. Jeg synes, 
at Lise Egholm i interviewet »Privatskolerne forhindrer børn i at bryde deres sociale arv. 
Føj!« 24. januar i Berlingske underminerer læreres og lederes autoritet og faglighed med 
sine udtalelser om deres manglende evner til både det ene og det andet.

Det er en totalt forfejlet argumentation at give privatskolerne skylden for, hvor elendigt det 
går i folkeskolen. Jeg er forarget over den manglende respekt - både over for folkeskolen 
og frie grundskoler. Lise Egholm fyrer en svada af som peger på manglende åndsfrihed, 
snæversyn, mindreværd og u-dannede perspektiver. Begreber, hun ellers selv fremhæver 
som noget særligt positivt, men som altså ikke gælder for de frie grundskoler.

Egholm efterlyser veluddannede lærere, stærke lærer/ elev-relationer, faglighed, sang 
hver dag, forældreansvar, retning og livsduelige elever. Er det ikke præcist det, de frie 
skoler udmærker sig ved? Der er himmelråbende forskel på land og by i det her lille land. 
Med et utal af lukkede folkeskoler gennem de sidste år har folket selv taget vare på at sikre 
deres lokalmiljø ved at oprette friskoler, børnehaver, holde liv i forsamlingshuse, bevare 
små butikker, sikre adgang til velfærdsydelser som læger og hospitaler, holde kirken åben 
og deltage i demokratiet. Det er her, de kæmper med at blive mønsterbrydere (for de 
socioøkonomiske forhold taler deres eget sprog), få en uddannelse (for der er langt til 
de nærmeste), finde et job (for de fleste findes jo i storbyerne), købe et hus (for man kan 
ikke låne penge til det) - men de gør det alligevel og på trods. De finder ressourcerne, de 
har vilje til handling, fordi det er nødvendigt, de magter forskelligheden ved at give plads 
til hinanden, og jeg tror oven i købet, at de har menneskeligt overskud til at tage vare på 
hinanden. Man kunne kalde disse skoler de nye folkets skoler.

DET ER HER de kæmper, mens det nemme liv sker i de københavnske bydele (eller er det 
ghettoer?), hvor alle ligner hinanden og klumper sig sammen med dem, man er ligesindet 
med. En behagelig måde at klare sig på? Eller en bekvem måde at undgå forskelligheden 
på? Den befolkningstæthed har historisk set altid betydet, at der side om side har været 
private skoler og offentlige skoler, ligesom det har fostret alternative skoler (f. eks. 
lilleskoler), der har turdet udfordre pædagogisk praksis og det etablerede syn på skolen. 
Derfor lever de private grundskoler på præmissen om, at hvis der ikke etableres en god og 
kvalitativ skole, indskrives der ikke elever. Så er der ikke økonomisk grundlag for at drive 
en skole, hvorfor den må lukke.

Friheden til at oprette en skole indebærer også risikoen for at skulle lukke. En virkelighed 
som folkeskolen ikke befinder sig i - og ikke skal være i, fordi det danske velfærdssamfund 
har en offentlig sektor, der tilbyder grundydelser til alle borgere: skole og uddannelse, 
sundhedsvæsen, justitsvæsen, økonomisk understøttelse, folkeoplysning m. v. En basal 
forudsætning for et samfund, der med sine alternativer og supplementer bliver til det 
samfund, der løfter i flok.

Peter Bendix Pedersen, formand 
for Dansk Friskoleforening

http://www.b.dk/kommentarer/folkeskolen-er-ikke-ene-om-at-vaere-folkets-skole
http://www.b.dk/kommentarer/folkeskolen-er-ikke-ene-om-at-vaere-folkets-skole


Nr. 3 Side 6

Ideer til temadage i Friskolernes Hus?
I Friskolernes Hus har vi nu gode muligheder for at afvikle temadage og endagskurser for medlemmerne. Skriv 
eller ring til os, hvis du har ideer til emner, vi kunne tage op. 
Friskolernes Hus ligger i Båring (Middelfart Kommune) kun to kilometer fra motorvejen. 

Friskolernes Hus på Fyn

LISE EGHOLM MÅ have mistet besindelsen, når hun i stedet foreslår, at folkeskolen alene 
skal varetage opgaven med at være grundskole for alle danske børn. Forslaget er et slag 
mod demokratiske frihedsrettigheder, men også forældrenes forpligtelse til at sikre deres 
børns undervisning og uddannelse.

Og er det nu rimeligt ene og alene at overlade denne opgave til folkeskolen? Specielt når 
man tænker på, at det altid er befordrende og godt at blive udfordret i gensidig konkurrence 
og på alternative muligheder. Men også fordi det nu er bevist gennem mange års praksis, at 
en mangfoldig grundskole netop kan løfte en fælles opgave.

I øvrigt vil det koste samfundet en milliard kroner ekstra at drive skole for alle de elever, 
der lige nu går i de private grundskoler. Foruden at det sikkert også er nødvendigt at 
udbygge de eksisterende skoler for at få plads til alle eleverne. Det vil være en økonomisk 
udfordring af de store.

Som borger - og dermed også skatteborger - har jeg valgt at bidrage til samfundet med 
betaling af skolepenge til mine børns skolegang på en friskole.

Det gør jeg gerne, fordi det betyder, at jeg bliver inddraget i mine børns skole og helt 
åbenlyst kan indgå i et fællesskab med andre om at varetage forpligtelsen og ansvaret for 
skolen. Men også fordi jeg grundlæggende betaler min skat på den forudsætning, at jeg 
bidrager til et solidarisk fællesskab.

LISE EGHOLM BURDE i stedet glæde sig over, at der er skabt grobund for, at der kan udøves 
god pædagogik andre steder end i folkeskolen, og at statens dannelsesmonopol ikke er så 
ensidigt, som det ville have været, hvis vi kun havde en folkeskole.

Men hun må belave sig på, at andre mener noget andet end hun, og derfor må hun afklæde 
sig sin skingre retorik og indgå i den nødvendige samtale om det, der virker.

Kan Lise Egholm forestille sig, at vi kunne tale om en dansk grundskole for alle danske børn, 
der består af en stærk og god folkeskole, friskoler, privatskoler, lilleskoler, kristnefriskoler, 
Rudolf Steiner skoler, flersprogede skoler, internationale skoler? For det afspejler den 
brogede verden, vi lever i.
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Fem ting, LIlleskolerne skal 
fremover
Klumme om sammenlægning af Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening

Har Lilleskolerne fortsat en berettigelse som forening – eller sammenslutning – hvis 
repræsentantskabet til april vælger at bakke op om bestyrelsens forslag: At skolerne fremover skal 
have  dobbeltmedlemskab af Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening?
Dét var det centrale spørgsmål, der blev belyst og drøftet på lederinternatet i februar, hvor over 40 
ledere var mødt op til godt et døgns intenst arbejde med foreningens fremtid. Efter mødet var svaret 
klart: Ja! – der vil fortsat være brug for Lilleskolerne – eller Lilleskolernes Sammenslutning (LS), som 
vi foreslår at kalde foreningen igen. 

Efter et forrygende oplæg om kreativitet og pædagogisk ledelse af professor Lene Tanggaard, tog 
skolelederne fat i arbejdet med tankerne og mulighederne for Sammenslutningen fremover, hvis og 
når skolerne via et dobbeltmedlemsskab vil få deres overordnede politiske interesser varetaget af 
Dansk Friskoleforening. Vil et sådant medlemskab dræne Lilleskolerne for indhold og opgaver?

Oplæggene, diskussionerne og skoleledernes input gjorde det soleklart, at der stadig er brug for en 
forening som Lilleskolernes Sammenslutning. Netop i disse år og sandsynligvis mange år fremover 
er der brug for en modstemme i den pædagogiske debat i offentligheden. En stemme, der taler for 
børn, dannelse, fællesskab og - med Lene Tanggaards ord – for ikke-målstyret og ”uren pædagogik”! 

Resultatet af lederdøgnets arbejde og de både uformelle og formelle drøftelser var, at der set 
med bestyrelsens øjne er bred enighed om fem centrale forhold, der skal tegne Lilleskolernes 
Sammenslutning fremov:
1. LS skal være denne offentlig stemme. En stemme, der bl.a. ytrer sig om dannelse, reformpæ-

dagogik, samfundstendenser mv. En stemme, der oplyser forældrene og øvrige interessenter 
om, at der findes et alternativ til den mål- og kompetencefikserede skole, der er en del af det 
herskende skole- og børnesyn.

2. LS’ offentlige stemme skal tage udgangspunkt i noget fælles –  en grundfortælling, der skal udar-
bejdes af den kommende bestyrelse i dialog med skolerne. 

3. LS skal have mandat og styrke til at kommunikere i medierne. 
4. LS skal have en relevant, regelmæssig og inspirerende kommunikation internt i form af ny-

hedsbrev og hjemmeside - med fokus på pædagogik, dannelse etc. - som kan inspirere skolerne 
internt.

5. LS skal fortsat afholde inspirerende og netværksunderstøttende træf/møder/kurser.

Det bliver et stort og spændende arbejde for den kommende bestyrelse – i samarbejde med skolerne 
- men det er vores opfattelse i bestyrelsen, at sammenslutningen fremover i den nye konstruktion 
med Dansk Friskoleforening både bedre og skarpere kan tegne, understøtte og belyse 
lilleskolernes pædagogiske praksis og ideer.
Bestyrelsen går nu videre med dialogprocessen og mødes i marts med bestyrelser og 
ledere fra skolerne til to regionsmøder – vi håber, der kommer lige så mange engagerede 
lilleskolefolk og støtter op om debatten her.
Der er liv og engagement i lilleskoleverdenen i denne tid, og det er dejligt.

Vi ses til regionsmøderne marts og repræsentantskabsmøde i april

Søren Erhard Hansen
Formand for Lilleskolerne
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Følg med og bland dig 
på fire vigtige facebooksider - 
• Dansk Friskoleforening: https://www.facebook.com/Danskfriskoleforening
• Dansk Friskoleforenings kurser: https://www.facebook.com/kurser.

danskfriskoleforening
• De frie Grundskoler: https://www.facebook.com/defriegrundskoler
• Åben Skole: https://www.facebook.com/aabenskole

Lovforslag 
Profilskoler og taksametertilskud til specialundervisning

Lovforslag vil ændre markant på gældende regler for specialundervisning.

Undervisningsministeren har fremsat et lovforslag, som betyder, at tilskuddet til specialundervisning fremover vil 
blive givet som et taksametertilskud pr. specialundervisningskrævende elev på skolen pr. 5. september. Samtidigt 
indføres mulighed for, at skoler, der har en særlig specialundervisningsprofil, kan modtage et særskilt tilskud til 
specialundervisning. Endvidere skal inklusionstilskuddet på 300 kr. pr. elev videreføres i hele 2015 og 2016. Den nye 
ordning skal have virkning for de tilskud, der ydes fra og med skoleåret 2016-17.

Den nye model er udtryk for en ny tankegang fra et tilskudssystem, der er elev-behovs-rettet til en specifik 
undervisningsindsats til en enkelt elev i et enkelt skoleår, frem mod at være et aktivitetsrettet taksametertilskud – 
på linje med undervisnings- og driftstilskuddet – pr. finansår. Ændringen sætter fokus på skolens overordnede og 
langsigtede indsats på specialundervisningsområdet, hvor der tidligere måske har været en tendens til, at fokus har 
samlet sig om den enkelte elevs behov og mulighederne for at få tilskud til vedkommende. 

Det handler således også om et strategisk perspektiv, hvor specialundervisningsindsatsen ses som et element 
i skolens samlede undervisningsaktiviteter og virksomhed.  Og det spiller fint sammen med friskolelovens 
øvrige tilskudsbestemmelser, hvor det i § 18 hedder at ”Skolen disponerer frit ved anvendelsen af tilskud under 
ét, idet formålene med disse forudsættes opfyldt”. Af lovbemærkningerne fremgår således også at midler til 
specialundervisning ikke er øremærket til specialundervisning, fordi skolen disponerer frit over tilskuddene – men 
formålet med tilskuddet skal opfyldes. Forpligtelsen til at give elever specialundervisning er således ikke afhængig af 
hvilket tilskud skolen modtager til specialundervisning; men af hvilke behov eleven har. 

Taksterne til specialundervisning vil blive fastsat på finansloven – første gang på forslag til finanslov for 2016, som 
offentliggøres august 2015. Skoleforeningerne vil blive inddraget i fastsættelsen af hvor mange midler, der afsnøres til 
formålet og dermed have indflydelse på taksternes størrelse. 
• Læs mere om lovforslaget i SkoleNyt nr. 26.
• Læs høringssvar

https://www.facebook.com/defriegrundskoler%3Fref_type%3Dbookmark
https://www.facebook.com/pages/Dansk-Friskoleforening/367063772425%3Fref_type%3Dbookmark
https://www.facebook.com/pages/Dansk-Friskoleforening/367063772425%3Fref_type%3Dbookmark
https://www.facebook.com/pages/Dansk-Friskoleforening/367063772425%3Fref_type%3Dbookmark
https://www.facebook.com/defriegrundskoler%3Fref_type%3Dbookmark
https://www.facebook.com/aabenskole%3Fref_type%3Dbookmark
https://www.facebook.com/aabenskole
http://www.friskoler.dk/fileadmin/user_upload/Nyhedsbreve/BestyrelsesNyt/BestyrelsesNyt_2015/BestyrelsesNyt_1_15.pdf
http://www.friskoler.dk/fileadmin/user_upload/Politik/H%C3%B8ringer/2015/Hoeringssvar_SpecUv_Final.pdf
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Friskolernes Hus
- et samarbejde mellem Dansk 
Friskoleforening og Lilleskol-
erne

Middelfartvej 77, Båring
5466 Asperup
www.friskoler.dk
62 61 30 13

eller

Ny Kgs. Gade 10, 1.1472 
København K.
www.lilleskolerne.dk 
44 22 79 20

Tre faste 
nyhedsbreve
• SkoleNyt udkommer 

hver onsdag
• BestyrelsesNyt 

udkommer 1. onsdag i 
hver måned.

• Den frie Skole 
udkommer hver 
anden måned.

Tilmelding
http://www.friskoler.
dk/da/delt-indhold/

Kalender 
»Møde i SFO-leder netværk‹ 
20. februar 2015 
Norddjurs Friskole

»Lilleskoletræf 2015«  
Inklusiv repræsentantskabsmøde
24. - 25. april 2015 
Kobæk Strand, Skælskør

»Ledermøde om OK-15«
April/maj 2015

»Møde i SFO-leder netværk«
8. maj
»Medborgerskabskonference« 

Tilmeld dig via mail til jeanette@lilleskolerne.dk

»Ledertræf 2015«
16. - 17. september 2015

»Regionsmøder om Fremtidens 
Lilleskolerne‹ 
4. marts på Byens Skole, Valby og

»Ekstraordinær generalforsamling«  
30. maj 2015  

»Netværksmøde Lilleskolesekretærer‹ 
10. marts på Hundige Lille Skole 

mailto:maren@friskoler.dk
mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
www.friskoler.dk
www.lilleskolerne.dk
http://www.friskoler.dk/da/delt-indhold/nyhedsbrevstilmelding
http://www.friskoler.dk/da/delt-indhold/nyhedsbrevstilmelding

