
Hvad skal vi med skolen? 
Fyraftensmøde for skolebestyrelser og ledere med deltagelse af folkekirkelige 

repræsentanter og politikere i Børne- og Ungdomsudvalget  

i festsalen på 2. sal på Københavns Rådhus mandag 12. september 2016 kl. 16:30 – 20:00 
 

Her ved skolestarten er skoledebatten igen i fuld gang. Meget handler om for lange skoledage, manglende social 

mobilitet og karakterskala. Vi vil gerne invitere jer til en mere grundlæggende debat om, hvad vi egentlig vil med 

børnene. Hvad er det, skolen skal ruste eleverne med og til? Hver skolebestyrelse har som opgave at forme et 

værdisæt for sin skole. Fyraftensmødet giver jer inspiration til dette vigtige arbejde som er en fortløbende proces. 

I efteråret 2015 tog Danmarks Lærerforening i samarbejde med Folkekirken og forældreforeningen Skole og 

Forældre initiativ til at fremme den lokalt funderede folkelige debat om folkeskolens virke i lyset af folke-

skolereformen fra 2014. Initiativet tog afsæt i en landsdækkende konference i Nyborg 4. november, hvor mere 

end 200 indbudte personer fra hele landet deltog. Siden er der rundt om i landet afholdt lokale møder, og nu er 

turen kommet til København. Alle skolebestyrelser i byen inviteres hermed til dette inspirationsmøde, og vi 

håber, at I er mange, der vil deltage, både forældre, lærere og elever og ledere. 

 

Program 

16:30  Velkomst ved John Rydahl og optræden af Lykkebo Skoles kor 

16:45  Tre vinkler på folkeskolens udvikling v.  

  − Jens Thorsen, formand for Skole og Forældre i København 

  − Jan Trojaborg, formand for Københavns Lærerforening 

  − Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift 

17:15  Sandwiches og snak ved bordene om de udstukne visioner og vinkler 

17.45  Visioner for den gode skole i København v. Pia Allerslev, Børne- og Ungdomsborgmester 

18:00  Værdier og visioner for folkeskolen gennem tiden v. Ning de Coninck-Smith,   

  professor, DPU 

18:30  Hvad skal der tages højde for i skolens dannelsesprojekt? v. Jens Erik Kristensen, lektor DPU 

19:00  Diskussion ved bordene om de to oplæg 

19:20  Kommentarer fra grupperne 

19.30  Musikalsk indslag ved Karina Leisin og Henrik Andersen 

19:55  Afslutning ved Jan Trojaborg 

   

Vel mødt  

         Københavns Lærerforening, Skole og Forældre, København samt Folkekirken i København  


