
 

 

Hvad skal vi 

med SKOLEN? … igen! 

Torsdag den 26. januar 2017 kl 19-21.15  

v/ professor Per Schultz Jørgensen 

 

Hvad skal folkeskolen give eleverne med i rygsækken? Hvordan forbereder vi bedst muligt vores 

børn på den omskiftelige verden, de vokser op i? Hvordan udvikler vi børns og elevers dømmekraft 

og livsmod, deres tro på egne evner, så de er klar til verden i morgen? Hjemme – og i skolen?  

Aftenens foredrag og diskussion om folkeskolen og den almene dannelse samler op på sidste forårs 

debataften gennem et blændende foredrag af psykolog Per Schultz Jørgensen, der både opfordrer 

forældre, pædagoger og lærere til at sætte fokus på barnets/elevens karakter.  

   

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/


 

 

 

 

Hvad handler en skole for livet om?  

Hvordan undgår vi, at vores børn piller for meget navle 

– men i stedet løfter blikket, ser den anden og de 

andre? Deltager i fællesskab og samfund.  

Hvordan undgår vi, at vores børn kun lærer at trille 
bolden frem og tilbage? – men i stedet går både ind og 
ud af skolen med selvtillid og kreativitet, 
forestillingskraft, ansvarsfølelse og vedholdenhed?   

Hvad mener du?  

 

 

PROGRAM 

Sted: Hundested Skole – afd. Lerbjerg (grøn blok), Lerbjergvej 1b, 3390 Hundested. 

 

19.00                Velkomst ved arrangørerne.  

19.10 -20.10  Foredrag ved Per Schultz Jørgensen: " Styrk dit barns karakter". 

I foredraget peger Per Schultz Jørgensen ud fra en helhedsorienteret tilgang til mennesker på, hvordan det at styrke et 
barns karakter fylder rygsækken op i såvel skolesammenhæng som på hjemmebane, hvordan både faglighed, ansvar, 
glæde, livsmod og succes kan dyrkes frem gennem opdragelse og undervisning så vores børn bliver bedst muligt 
rustede til dagen i morgen og et langt liv i fællesskab.     

20.10 -20.30   Pause med kaffe og kage. 

20.30-21.15 Debat og afrunding.  

 


