
 

 

Hvad skal vi med skolen? 
Fyraftensmøde – en debataften om folkeskolen i Halsnæs  

Onsdag den 13.4 2016 kl. 17.30-20.45 Rådhussalen, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.  

 

 
Ill. Kamilla Wichmann, 2016. 

 

Er der plads til både dannelsen og den faglige viden i den danske folkeskole? Hvordan motiverer vi eleverne 

for livet og gør dem i stand til at forestille sig løsningsmodeller såvel som livsvalg?  

 

Viden, motivation og forestilling er nøgleordene for debataftenen Hvad skal vi med skolen? der er 

arrangeret af Danmarks Lærerforening-Halsnæs Lærerkreds, skolebestyrelserne i Halsnæs, BUPL 

Nordsjælland og Folkekirkens Skoletjeneste i Frederiksværk. Formålet med denne debataften er at skabe en 

bred dialog i kommunen mellem borgere og fagfolk om skolens vigtighed for såvel den enkelte som for 

lokalsamfundet. Aftenen byder på foredrag om iværksætteri, faglig viden, dannelse og sangundervisning 

samt bidrag fra den lokale musikskole. Afslutningsvis vil der være debat, hvor alle kan tage ordet.   

 

Arrangementet er gratis. Det er muligt at købe mad (fra Lille Latakia) til 50 kr.  

Tilmelding via arrangementets hjemmeside: www.skolenihalsnaes.dk 

 

Formålet med denne debataften er at skabe opmærksomhed om folkeskolens afgørende rolle i 

lokalsamfundet og sætte fokus på, at hvert enkelt elev i Halsnæs får en bred faglighed og samtidig dannes 

alment, så fagligheden er forbundet med innovation, en indre drivkraft til at lære, motivation, kreativitet, 

glæde, livsmod og evnen til at forestille sig noget.  

 

http://www.skolenihalsnaes.dk/


 

 

Hvad skal vi med skolen? 

Debataften i Rådhussalen, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk  
Onsdag den 13.4 2016 kl. 17.30-20.45. 
 
 
 

 
Program:  
 
17.30 Velkomst v. Peter Fjeldal 
Velkomst ved repræsentanter for hhv. kirken, skolebestyrelserne og DLF 
 
17.45 – 18.30: Oplæg v/ Mads Kragh  
(Direktør for Væksthus Sjælland, forfatter til bogen Iværksættersamfundet, 2015)  
 
18.30- 19.15: Oplæg og sang v/ Jon Hollesen  
(Leder af Aria, skolen for sang og stemmebrug) 
 
Pause: 19.15-19.35 
 
19.35 – 20.20: Oplæg v/ Alexander von Oettingen  
(Prorektor, UCC-Syd, forfatter til bogen ”Almen didaktik – mellem normativitet og 
evidens”, 2016) 
 
Opsamling og afslutning: 20.20-20.45.  
 
 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk  

Skolebestyrelserne i Halsnæs 

Halsnæs Lærerkreds 

Bupl Nordsjælland 

 

 

 

Tilmelding og yderligere info på arrangementets hjemmeside: www.skolenihalsnaes.dk 

http://www.skolenihalsnaes.dk/

