
 

Eleverne skal blive så dygtige, som de kan
– til hvad?

11. oktober kl. 17 - 19, Viften i Rødovre
For alle med interesse i folkeskolen

 Lars Andersen | Knud Romer | Lars Olsen 
forfatter og radiovært på 24syv   journalist, forfatter og debattør

Arrangører:

Danmarks Lærerforening Albertslund | Hvidovre | Rødovre Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen

 vicedirektør i NNIT



Hvad skal vi med skolen?

I november 2015 fandt dannelseskonferencen Hvad skal vi med skolen? 
sted.
Konferencen blev afviklet i et samarbejde mellem foreningen Skole & 
Forældre, Danmarks Lærerforening og landets biskopper.
Hensigten med konferencen var at igangsætte og styrke debatten om 
skolen ved at etablere en række lokale samtalegrupper - altså at fremme 
den lokale demokratiske debat om, hvad formålet med at drive grund-
skole i Danmark er, og hvordan det bedst udmøntes i praksis.

Vi er nu i færd med at brede debatten ud i et større forum i Albertslund, 
Hvidovre og Rødovre og vil i den forbindelse invitere til et fælles kick off-
arrangement den 11. oktober, kl. 17-19 i Viften i Rødovre for forældre, 
lærere, skoleledelser, skoleforvaltninger og politikere under hovedover-
skriften: 

Alle elever skal blive så dygtige, som de kan! -  til hvad?

Her ønsker vi at stille skarpt på, hvad der ligger i ovennævnte parole. 
Hvad er det egentlig, eleverne skal blive så dygtige til? Hvad skal skolen 
forberede eleverne til?

•	 Til erhvervslivet
•	 Til samfundet
•	 Til at være menneske

Aftenen vil indeholde tre interessante oplæg af 20 minutters varighed, 
der hver giver et bud på, hvad vi skal med skolen.

Der vil være lidt at spise og drikke, og har man sine børn med, kan de 
komme	i	biografen	og	se	en	film,	mens	arrangementet	finder	sted.

Vi håber, at alle vil få en inspirerende oplevelse, som minder os om den 
utrolige	variation	og	de	flotte	hensigter	med	vores	alle	sammens	folke-
skole. En oplevelse, der kan tages med i en videre debat. 


