
Kom og hør et inspirerende oplæg af Per Schultz Jørgensen, der tager 
udgangspunkt i bogen ”Styrk dit barns karakter” efterfulgt af et oplæg af 
formand for Skole & Forældre Mette With Hagensen.

Hvordan forbereder vi bedst vores børn på den omskiftelige verden, de 
vokser op i? Hvis vi vil opdrage vores børn bedst muligt til verden i morgen, 
skal vi udvikle deres personlige dømmekraft og deres livsmod og have tiltro 
til, at en robust og ansvarlig karakter er holdbar, også når dagsordenen 
skifter. Med STYRK DIT BARNS KARAKTER opfordrer Per Schultz Jørgensen 
både forældre, pædagoger og lærere til at løfte blikket fra tidens stress og 
sætte barnets karakter i centrum.

Per Schultz Jørgensen er professor i socialpsykologi og tidligere formand 
for Børnerådet. Han er en af de mest erfarne forskere inden for familieliv, 
opdragelse og børnepsykologi. Hans indsigt har hjulpet generationer af 
forældre, pædagoger, skolefolk og politikere til bedre forståelse af børns 
behov. Med bogen her samler han sin mangeårige erfaring i et konkret og 
vidende forsvar for børns karakterdannelse. 

Mette With Hagensen vil slutte aftenen af med et oplæg, der sætter spørgs-
målstegn ved, hvem der har ansvaret for, at eleverne lærer noget i skolen, 
og om der er ro i klassen. Mange peger ofte på forældrene - for hvis bare 
forældrene opdragede deres børn, så ville det været meget nemmere at 
undervise, tage på tur og meget andet. Den samme sætning kunne siges 
med ”Hvis bare skolen…” -Men hvem har egentlig ansvaret for at børn lærer 
noget og udvikler sig? Mette With Hagensen giver et bud og inviterer til 
debat med skolebestyrelserne. 

Begge oplæg giver inspiration til arbejdet i de lokale skolebestyrelser, hvor 
dannelse og livsmod er værdier, der måske igen bør sættes på dagsorde-
nen.  

Arrangementet er gratis. Der serveres kaffe/the og frugt. 

Tilmelding efter ”først-til mølle-princippet” senest den 10. oktober 2016 på 
mail: dannelse@fsfisk.dk

Maj 2016

Kære skolebestyrelser i Faxe, Køge og Stevns Kommuner.

Skole & Forældre, Folkekirkens skoletjeneste og de lokale lærerkredse inviterer hermed til en 
spændende temaaften 

tirsdag den 17. januar 2017 kl. 19 - 21.30
på Strøbyskolen, Lendrumvej 1, 4671 Strøby.

Vel mødt! Venlig hilsen

Skole & Forældre • Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns & Køge • 
Lærerkreds 60, Faxe og Vordingborg og Lærerkreds 44, Køge og Stevns


