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Den frie Skole udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening.

Skriv til os på redaktion@friskolerneshus.dk og find mere information på www.lilleskolerne.dk og www.friskoler.dk.

Undervisningsministeriet har i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) udarbejdet en rapport, der kortlægger, hvordan friskoler og private 
grundskoler har oplevet de ændring af tilskudssystemet, som trådte i kraft i 2013, 
og betydningen af dette i forhold til skolernes arbejde med inklusion (støttebehov 
under 12 ugentlige lektioner). 

Den nuværende tilskudsordning til inklusionsopgaverne på de friskoler og private 
grundskoler er en overgangsordning, og undersøgelsen fra EVA skal bl.a. bruges 
til at vurdere, hvordan en fremtidig permanent ordning skal se ud fra 2017.

Rapporten har været omtalt i en række medier med en stærkt kritisk vinkel 
og uden de nuancer og den indsigt fra skolernes dagligdag, som kan være med 
til at give et retvisende billlede af, hvordan inklusionsopgaverne håndteres på 
skolerne. 

Tendentiøs udlægning af evalueringsrapporten
Det er stærkt tendentiøst, når medier konstaterer, at 7 ud af 10 friskoler og 
private grundskoler har undladt at optage inklusionselever. Dette udsagn giver 
kun mening, hvis man samtidigt medtager, hvor mange elever med særlige 
støttebehov sektoren i forvejen rummer og har sagt ja til i den samme periode. 

Der er ikke tale om en sektor, der bevidst undgår elever med særlige behov, som 
visse medier, politikere og meningsdannere har ønsket at fremstille det. Faktisk 
er der en tendens til, at nogle af disse skoler rummer forholdsmæssigt mange 
elever med særlige behov. Næsten 2/3 af friskolerne og de private grundskoler 
har en elevandel på mellem 5,1 – 15%, der har behov for støtte under 12 lektioner. 
En sjettedel af skolerne har mere end 15% af disse elever. 
Friskoler og private grundskoler har stærke traditioner for at inkludere alle 
elever i normal-undervisningen, også elever med støttebehov, idet loven hidtil 
ikke har givet skolerne hjemmel til at oprette specialklasser eller –skoler (dette 
ændres fra skoleåret 2016).

Små skoler mere presset end store skoler
Familier, der oplever, at inklusionen i folkeskolen ikke fungerer optimalt, søger 
mod alternativer, men friskoler og private grundskoler kan ikke optage alle disse 
elever. Både af økonomiske, faglige og fysiske årsager. Dette vil uvægerligt skabe 
en høj afvisningsprocent.

Undervisningsministeriet evaluerer 
arbejdet med inklusion - på friskoler og 
private grundskoler
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Det omlagte tilskudssystem har desuden betydet, at nogle – især små – skoler i dag får færre midler til at løse 
de støttekrævende opgaver, og følgeligt har måtte neddrosle aktiviteterne. Derimod får en række – især større – 
skoler i dag flere midler end tidligere, hvorfor skolerne har øget deres aktiviteter. Overordnet kan man konkludere, 
at det omlagte tilskudssystem for inklusionselever ikke følger det konkrete behov, den enkelte elev måtte have. 
Pengene følger ikke barnet, og dermed har nogle skoler ikke tilstrækkelige ressourcer til at løfte opgaverne.  

Det er nedslående, at rapporten fra EVA af medierne er blevet brugt til at skævvride konklusionerne fremfor 
som et statuspapir på de ændrede tilskudsvilkår, som er den egentlige hensigt. Emnet er for vigtigt til at blive 
behandlet overfladisk.

Følgene debatindlæg blev bragt i Politiken den 27. december 2015.

Debat: Misvisende kritik af de frie 
grundskoler
Debatindlæg bragt i Politiken den 27. december 2015.
Af Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Politiken valgte den 9. december at bringe en artikel med overskriften  
”7 ud af 10 frie grundskoler afviser inklusionsbørn” efterfulgt af forma-
nende vendinger fra forskningschef Andreas Rasch-Christensen om, at 
”de frie grundskoler også bærer et ansvar”. 
Overskriften er misvisende og giver kun mening, hvis man samtidig for-
tæller, hvor mange inklusionselever de frie grundskoler rent faktisk siger 
ja til.

Fakta er, at næsten to tredjedele af de frie grundskoler har en elevandel 
på mellem 5 og 15 pct. med inklusionsbehov (det vil sige elever med støt-
tebehov under 12 ugentlige lektioner), mens en sjettedel af skolerne har 
15 pct. eller mere. Når nogle skoler bliver nødt til at afvise elever med støttekrævende behov, er det 
altså ikke det samme, som at skolerne ikke ønsker disse opgaver, sådan som artiklen fejlagtigt indike-
rer.

Når frie grundskoler må afvise inklusionselever eller opsige samarbejdet, kan det skyldes flere ting: 
barnets tarv (det primære), manglende kompetencer eller utilstrækkelige økonomiske tilskud til in-
klusionselever. Den nye inklusionsdagsorden i folkeskoleregi får en hel del familier til at opsøge alter-
native skoler, men det siger sig selv, at de frie grundskoler ikke kan optage dem alle. Den problematik 
skaber i sig selv risiko for en høj afvisningsprocent.
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I artiklen kobles det sociale ansvar sammen med den generelle opjustering af frie grundskolers til-
skud, som netop er skrevet ind i finansloven. Let omskrevet er budskabet velsagtens: De frie grund-
skoler forgyldes, samtidig med at de skummer fløden. Det er ganske enkelt ikke rigtigt. De frie grund-
skoler (som jo kun modtager knap 3/4 af udgiften til folkeskolerne) har i en årrække skullet spare 
mere end folkeskolerne, hvilket i dag har efterladt en blødende sektor.

Af frygt for en stribe friskolelukninger har man derfor fra politisk side valgt at opjustere tilskuddet en 
anelse og bl.a. redde mange af de små friskoler på landet, som i dag de facto er ’folkets skole’, efter at 
kommunalbestyrelser over en kam har nedlagt 300 folkeskoler siden 2010.

I dagens Danmark er det nemlig gjort økonomisk vanskeligt at være en lille fri grundskole. Det er også 
det faktum, det øgede tilskud skal råde bod på. Og disse skoler optager faktisk forholdsmæssigt flere 
inklusionselever end de større skoler. De kan nemlig ofte noget ganske særligt - også for børn med 
støttebehov. Men det siger sig selv, at der er en kant for, hvor store opgaver skolerne kan løfte uden at 
få tilstrækkeligt tilskud til opgaven.

Landsmødet nærmer sig.... 
Sæt kryds nu!

Dansk Friskoleforening har en solid tradition for at samle forældre,  
lærere, ansatte, skoleledere og skolekredsmedlemmer til landsmøde.

Landsmødet er rammen om foreningens årlige generalforsamling, 
men mødet er også tilsat musik, foredrag, inspiration og masser af 
muligheder for at danne netværk med andre frie skolefolk. 

Alle skoler modtager invitationer til 
landsmødet i uge 3, men det er en god idé 
at sætte kryds i kalenderen allerede nu. 

Landsmøde 2016: 30. april - 1. maj på 
Comwell Kolding. 

Alle medlemmer kan deltage (forældre, 
ansatte og skolekredsmedlemmer).
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Tilbud om gratis inspirationsdage om innovation og 
entreprenørskab - for lærere i trekantområdet

Lærere og pædagoger ved frie grundskoler i Kolding, Vejle, Fredericia, Vejen, Billund, Middelfart og Haderslev 
kommuner er inviteret med til at deltage i række kursusdage om innovation og entreprenørskab. 

Kurserne henvender sig til teams i indskolingen (3. eller 4 februar), mellemtrinnet (10. eller 11. februar) og 
udskolingen (24. eller 25. februar) og afholdes i Vejle – i tidsrummet 8.30 – 16. 

Programmet er:
Kl. 9.00: Anne Kirketerp tuner ind på, hvad innovation egentlig skal i folkeskolen – det kan jo forstyrre             
fagligheden!
Herefter stilles skarpt på, hvad du og dit team bør gøre jer af didaktiske overvejelser i forhold til at arbejde 
med Fælles Mål for innovation og entreprenørskab i den nye folkeskole. Der sættes fokus på, hvad det 
betyder at arbejde med innovation som almendidaktisk tilgang, og du får en række konkrete eksempler.
Kl. 12.00: Frokost og mulighed for videndeling.
Kl. 12.30: Du og dit team skal ud i værksteder og arbejde sammen med Fonden for Entreprenørskab, UC 
Lillebælt, INSERO og FabLab.
Kl. 16.00: Arrangementet slutter og du tager forhåbentlig hjem med god energi, mod og stor virkelyst.

Formålet med kurserne er at give deltagerne mod på og konkrete værktøjer til at inddrage innovation i 
undervisningen.

OBS! Tilmelding senest 15. januar til Trekantområdet Danmark, Mikkel Jensen på 
mikkj@trekantomraadet.dk. 

Kurserne arrangeres af Fonden for Entreprenørskab og finansieres af midler fra donationen fra AP Møller 
Fonden.

mailto:mailto:mikkj%40trekantomraadet.dk?subject=
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Opråb: Alle skolesekretærer skal 
være med i et netværk!
Af Marie Elving Stoklund, skolesekretær, Middelfart Friskole

At være skolesekretær på en Friskole eller Lilleskole, er nogle gange et en-
somt job. Kun få har en kollega at sparre med, og der er sikkert ikke mange 
der ved, hvad du egentlig arbejder med i administrationen.  
I et netværk har du mulighed for at sparre og udveksle erfaringer med an-
dre i samme stilling. Uden at du behøver at forklare, hvad du taler om. 

Jeg stod selv som nyansat sekretær for 3½ år siden. Jeg havde ingen erfaring fra skoleverdenen, og fik tre da-
ges oplæring inden jeg selv skulle stå for alting. Jeg har lavet mange fejl, rigtig mange fejl. Jeg ville ønske, jeg 
havde været tilknyttet et netværk fra start. At jeg havde haft en livline at ringe til.

Selvfølgelig lærer man meget, og hurtigt, af at starte på denne måde, men en kendsgerning er, at en del af 
mine fejl kostede skolen penge, og det kunne have været undgået.

Hvis du er så heldig at have fået job som skolesekretær på en Friskole eller Lilleskole, og ikke har nogen er-
faring fra en skole, så er du prisgivet den hjælp du kan få. Du kan tage på kurser i de forskellige programmer, 
hvilket også kan være nødvendigt. Men er du tilknyttet et netværk, kan du få omgående hjælp på alle områ-
derne. Det giver en stor tryghed at vide, at hjælpen ikke er længere væk end et telefonopkald eller en mail.

Netværk er en meget billig måde for skolen at efteruddanne skolesekretærer på. De fleste netværk mødes 3-4 
gange årligt, og det eneste, det koster for skolen er befordringsgodtgørelse, arbejdstimer og forplejning.

Mit håb er, at alle nyansatte sekretærer i landet tilbydes at blive tilknyttet et netværk. Måske arver man en 
plads i et netværk fra den tidligere sekretær, eller også får man en kontakt via skolelederen eller Dansk Fri-
skoleforening. Så hvis du som skoleleder har en nyansat sekretær, eller hvis jeres skolesekretær blot ikke lige 
har fået sig sat i forbindelse med et netværk, så kan du som skoleleder også være med til at flere får den rette 
sparring, hjælp og støtte i arbejdet på, for og med jeres skole. 

Marie Elving Stoklund  
Middelfart Friskole 

M: kontor@middelfart-friskole.dk 
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Friskolestafetten: Fornemmelse for netværk
Smila havde fornemmelse for sne. Jeg har fornemmelse for netværk. 
Af Mathilde LIssau, skoleleder ved Sydbornholms Privatskole

Jeg stiftede bekendtskab med Dansk Friskoleforening dagen efter, 
jeg blev ansat som skoleleder på en lille friskole på Bornholm. Den 
afgående skoleleder samt bestyrelsesformanden talte rosende om 
konsulenterne fra Dansk Friskoleforening, som altid står på spring 
og er villige til at hjælpe i relation til næsten opgaver på en friskole.
Som mangeårigt organisationsmenneske deltog jeg naturligvis i 
foreningens landsmøde 2013, som blev mit første.

Det var en meget positiv oplevelse at være til landsmøde, 
men samtidig også skræmmende, da jeg nok ikke var så godt 
funderet i det Grundtvig-koldske som nogle af mine bordfæller 
til festmiddagen. Det billede har siden ændret sig. For det første 
fordi jeg er blevet friskole-smittet, og fordi jeg i dag vel må siges 
at være mere oplyst og derfor ser langt mere nuanceret på vores 
medlemsskare end jeg gjorde på mit første landsmøde.  

Netværkstankegangen er rigtig - og vigtig
Til landsmødet i 2014 var jeg så heldig at blive valgt til foreningens styrelse, hvor jeg nu sidder på 2. 
år, og så er det vel tid til at kikke tilbage. Jeg kom ind i en organisation, som havde gang i voldsomme 
organisationsændringer. Vi fik ny formand, ny sekretariatsleder, udvalg blev nedlagt og nye kom i stedet. Her 
to år efter er mange ting ved at falde på plads, men der er stadig arbejde, der skal gøres. 

En af de ting man satte fokus på var netværkstankegangen. At etablere netværk istedetfor regionsudvalg 
udsprang af et ønske om at gøre foreningen mere smidig – især i forhold til medlemmerne. Nogle 
medlemmer har været med i mange år og har i kraft af geografi eller skolefællesskaber i øvrigt opbygget 
solide netværk. Nogle netværk har haft direkte relation til foreningen, andre har taget andet udgangspunkt. 
Men netværkstanken er fornuftig, og jeg er stor tilhænger af, at vi får dannet et bredt og dybt netværk 
mellem de danske frie skoler. Til tider kunne jeg endda drømme om udvidende netværk, der også strakte 
hænderne ud til andre dele af skoleområdet. Her tænker jeg naturligvis på efterskoler og højskoler, men også 
på frie fagskoler og folkeskolen. 

Bornholmsk netværk på tværs af skoleformer
På Bornholm har der i mange år været et netværk på tværs af skoleforeningerne. Faktisk er vi nu 7 frie skoler 
samlet fra 4 af de 6 eksisterende skoleforeningerne, nemlig Lilleskolernes Sammenslutning, Danmarks 
Privatskoleforeningen, Foreningen af Kristne Friskoler i Danmark og Dansk Friskoleforening. Netværket 
omfatter både et netværk for skolelederne og et for skolesekretærer. 

Vi mødes minimum 4 gange om året og taler om de ting, vi har til fælles, men drøfter også forhold, hvor 
vi ikke nødvendigvis er enige. Vigtigst er, at vi for den øvrige grundskole og det politiske miljø på øen, 
har været et organ, de har kunne henvende sig til. Ligeledes har vi i mange sammenhænge dannet fælles 
front - eksempelvis koordinering med vores lokale busselskab, møder med PPR i forbindelse med nye 
bekendtgørelser, fælles annoncering i aviser m.m. Dette er bare et lille udvalg af ting, der klares i det lokale 
netværk. Som forholdsvis ny skoleleder er dette netværk af stor betydning for min håndtering af mit arbejde. 
Mange ting kan vendes nemt og hurtigt, og der er altid folk, som står klar til at hjælpe.

Vi er nu blevet så store, at vi også har dannet et ledernetværk udelukkende bestående af frie skoler på 
Bornholm - alle knyttet til Dansk Friskoleforening. Nogen vil måske spørge; ”Kan man få for meget netværk”? 
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Mit svar vil være et rungende nej. Faktisk er det arbejde, jeg lægger i Dansk Friskoleforening netop dét, 
der styrker mit netværk og dermed min viden, afprøvning af holdninger, læring og uddannelse, venskab og 
energi. Man kan sætte mange positive ord på, hvad netværk giver. 

Netværk giver mere, end det tager
Men jeg har så afgjort fornemmelse for netværk. En god fornemmelse. At kende mange og indgå i mange 
netværk er jo muligheden for at komme i dialog med andre om deres virkelighed, blive inspireret, rykket 
ved og provokeret endda. Fra at kende få personer inden for friskoleverdenen er min horisont virkelig blevet 
udvidet - gennem netværk.

Med denne friskolestaffet skal derfor lyde en stor opfordring til at indgå i netværk. Store som små, brede og 
smalle, på tværs af geografi, værdibårne og lavpraktiske. Gør det, som I finder givende, og giv fornemmelsen 
af netværk en chance. Netværk er en gave. Opfordring: lav netværk og mærk fornemmelsen!

Leder du efter et netværk? 
Måske er du lærer? Leder? Pedel? Pædagog? Bestyrelsesmedlem?  
Måske er du allerede med i et netværk – måske kunne du tænke dig at 
være med i et eller flere netværk?

På Dansk Friskoleforenings hjemmeside samler vi informationer om de 
eksisterende netværk. Måske har nogle af dem din interesse? Se listen 
over uformelle netværk blandt Dansk Friskoleforenings medlemsskoler.

Du kan også skrive til Friskolernes Hus og bede os lave et opslag på 
hjemmesiden, hvis du leder efter et specifikt netværk.

Mulighed for at søge støtte til netværksaktiviteter
I Dansk Friskoleforening er der sat midler af til at understøtte såvel eksisterende som nye netværk, og derfor  
er det muligt at søge støtte til netværksaktiviteter, der opfylder følgende:
• En netværksgruppe skal minimum repræsentere 3 friskoler og være orienteret om en sag, der er 

fremmende for foreningens formål.
• En netværksgruppe er kendetegnet ved at være dannet på baggrund af medlemmernes egne interesser 

og er derfor drevet af en fælles motivation (for sagen). Sagen kan være skolepolitisk, praktisk 
pædagogisk, folkelig, tematisk m.v.

• Deltagerne i en netværksgruppe kan bestå af forældre, lærere, ledere, pædagoger, pedeller og andre 
tilknyttet friskolerne.

Udfyld ansøgningsskemaet og send det på en mail til netvaerk@friskolerneshus.dk

Netværket skal:
• indgå aftale med foredragsholder/underviser
• betale foredragsholder/underviser
• stå for tilmeldinger til arrangementet
• stå for forplejning til deltagere (kaffe/kage/sandwich, etc.)

Dansk Friskoleforening tilbyder:
• at udarbejde invitationer, der kan udsendes i pdf-format
• at markedsføre aktiviteten på foreningens hjemmeside og i vores kalender
• efterfølgende at refundere arrangør (skole) for udgifter til foredragsholder/underviser

Hvis du vil vide mere om mulighederne, kontakt Friskolernes Hus: 62613013.

http://www.friskoler.dk/da/netvaerk/eksisterende-netvaerk/
http://www.friskoler.dk/da/netvaerk/eksisterende-netvaerk/
http://www.friskoler.dk/da/netvaerk/
mailto:mailto:netvaerk%40friskolerneshus.dk?subject=


Nr. 1 Side 8

Følg med i debatten om friskoler, lilleskoler, 
privatskoler osv. på facebook 
• Dansk Friskoleforening
• Dansk Friskoleforenings kurser
• De frie Grundskoler
• Åben Skole

Følg med på Twitter
Husk #skolechat #friskoler

Barometret
Debat: Afskaf det frie skolevalg
»Klasseskellet er allerede blevet større i Danmark, og samfundets sammenhængskraft går kun én vej, og det er nedad (...) De priviligerede 
skaber deres egen ghetto på de private og frie skoler«
(Af Aksel Færk, studerende, Politiken, 8. januar 2016)

Opbrud i trivselsskolen
»Vi ser en tendens til, at ressourcestærke minoritetsforældre vælger at sætte deres datter, men ikke i helt samme grad deres søn, i en 
islamisk friskole, fordi de mener, at folkeksolen er for løssluppen og har for lidt respekt for religion (...) Fortsætter stigningen i antallet af 
frie grundskoler, mener hun, at det bør overvejes, om ordningen skal beholdes uforandret«
(Interview med Ning de Coninck-Smith, Weekendavisen, 8. januar 2016)

Friskoler er sat på pinebænken
»I følge Nordjyske Medier er det springende punkt, om loven om virksomhedsoverdragelse skal i anvendelse. Den vil blandt andet tvinge 
friskolen til at overtage lærerne fra kommuneskolerne, hvilket vil afskære friskolerne fra selv at sætte lærerholder« 
(Af Lasse Damsgaard, Nordjyske, 6. januar 2016)

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Friskoleforening/367063772425%3Fref_type%3Dbookmark
https://www.facebook.com/pages/Dansk-Friskoleforening/367063772425%3Fref_type%3Dbookmark
https://www.facebook.com/defriegrundskoler%3Fref_type%3Dbookmark
https://www.facebook.com/aabenskole%3Fref_type%3Dbookmark
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Konferencer for de 
frie skoler 

17., 31. marts og 8. april 
Roskilde, Århus, Odense 

 
Konferencer for ledere og lærere på de frie sko-
ler om at stå mål med folkeskolen efter reformen 
- en præsentation af de nye forenklede Fælles 
Mål. 

Program:
• Præsentation af tænkning og indhold i de nye 
forenklede Fælles Mål for dansk og matematik: 
Den læringsmålsstyrede undervisnings opbygning 
og de vejledende læseplaner for folkeskolens fag? 
Ved læringskonsulent Rasmus Ulsøe (matematik) og 
læringskonsulent Katrine Bjergved (dansk).

• Undervisningen skal stå mål med: Hvilke krav 
er der til undervisningen og frie grund- og efter-
skoler som følge af folkeskolereformen og de nye 
forenk-lede Fælles Mål? 
Ved de pædagogiske konsulenter Signe Rørdam 
Thomsen og Lars Erik Storgaard fra Styrelsen for Un-
dervisning og Kvalitet.

Konferencerne arrangeres af de frie skoleforeninger:
Efterskoleforeningen, Frie Fagskoler, Foreningen af 
Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein 
(DSSV) og Dansk Friskoleforening

Dialogmøder 2016: 

2,. 4. og 9. februar
København, Odense, Himerland

Hvad betyder det, at vi er her? Hvad er friskoler-
nes rolle, ansvar og forpligtelse?

Dansk Friskoleforening inviterer forældre, lærere, 
ledere og bestyrelser til dialogmøder med foredrag 
og debat om friskolernes rolle i samfundet.
På tre møder giver tre forskellige oplægsholdere de-
res indspark til debatten.

2. februar Kl. 17-20: 
Bjørn Bredahl, forstander på Borups Højskole og 
freelance skribent for Politiken om ’Fri-sind anno 
2016 – Danmark mellem konsensuskultur og kon-
fliktkultur’.
Sted: Frederiksberg Friskole, København

4. februar Kl. 17-20: 
Troels Mylenberg, chefredaktør, Fynske Medier, om 
’Frisind og forpligtende fællesskab – hvad betyder 
det anno 2016?’.
Sted: Odense Friskole,Odense

9. februar Kl. 17-20: 
Emeritus biskop Kjeld Holm om ’Lidenskab og fæl-
lesskab. Hvad er det, der driver menne-skers ansvar-
lighed og engagement?’
Sted: Lyngbjerggårdsskolen, Himmerland

 

Praktisk: 
 
17. marts Kl. 11-15 på Scandic Roskilde
31. marts Kl. 11-15 på Radisson Århus
8. april Kl. 11-15 på Odense Congress Center

Praktisk:
Pris: for deltagelse: 160 kr.  

Tilmelding på www.friskoler.dk

Hent invitation og del den

Praktisk:
 
Alle møder er kl. 17-
20.
Det er gratis at del-
tage.

Tilmelding dog nødvendig til 
tilmelding@friskolerneshus.dk.  
Skriv hvor mange I kommer fra jeres skole.

Hent invitation og del den

Konferencer og møder for dig!

http://www.friskoler.dk/index.php?id=1423
http://www.friskoler.dk/index.php?id=1423
mailto:mailto:tilmelding%40friskolerneshus.dk?subject=
http://www.friskoler.dk/fileadmin/user_upload/Kurser_Møder/2016/Dialogmøder_2016.pdf
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KORT NYT
Er du historielærer og savner du nye vitaminer til din historie-
undervisning?
 
HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og kulturarvsformidling - har fundet på et nyt koncept, hvor 
historielæreren bestemmer et udviklingsprojekt, og så kommer faglige medarbejdere fra centret ud på sko-
len og afvikler projektet sammen med historielæreren og eventuelle kollegaer.  
 
HistorieLab dækker udgifterne til lærerens og kollegaernes arbejdstid. Frist for at søge: 15. januar 2016.
Læs mere om konceptet her

DR Ultra leder efter Danmarks mest kreative børn 
Er du mellem 8 og 13 år og MEGA kreativ - så er det måske dig, DR Ultra har brug for!

DR Ultra skal i gang med optagelserne til et helt nyt tv-program, hvor vi leder efter Danmarks dygtigste børn 
i kategorierne: Træsløjd, pap og papir, Minecraft, knytte-armbånd, teatersminke,  loombands, perleplader, 
tekstil og håndarbejde LEGO, kunstmaleri, smykkedesign, keramik, formning (evt. FIMO eller Foam Clay). 

Men har du et andet særligt kreativt talent, er de også interesseret i at høre fra dig.
De allerbedste børn i hver disciplin skal på tv konkurrere om en unik præmie og titlen som vinder af 
KreaKampen 2016 på DR Ultra. Optagelsen varen én dag i Aarhus.
Hvis det lyder som noget for dig, skal du sende en e-mail adressen: KreaKampen@dr.dk 

Sådan gør du: 
1. Lav en kort video af dig selv på din telefon (max 1 min.) og fortæl, hvorfor du skal være med i 

KreaKampen. Hvem er du, og hvorfor er du vild med din hobby?
2. Tag nogle billeder af de sejeste ting, du har lavet i dit krea-speciale.
3. Send begge dele med en lille tekst om, hvem du er, hvor lang tid du har dyrket din hobby. Husk også at 

skrive dit navn, din alder, din by og et telefonnummer, så DR har mulighed for at kontakte dig og dine 
forældre. I emnefeltet skal du skrive, hvad dit speciale er.

Sidste dato for indsendelse er 31. januar. Men - jo før, jo bedre...

http://historielab.dk/til-undervisningen/gratis-efteruddannelse-med-din-faggruppe-paa-jeres-gymnasium/udviklingsprojekter-for-laerere-i-grundskolen/ 
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Kort om  
kurser

Skolens administration Dag I + II:
Det populære kursus ’Skolens Administration Dag 
I+II’ er to dages intensivt kursus målrettet nye - 
og nyere - skolesekretærer og skoleledere. 
Kurset giver dig en grundig gennemgang af hvad 
der sker i administrationen på en skole i løbet af 
et skoleår. 

Datoer: 24.2. og 16.3. (Roskilde) 29.2. og 7.3. (Middelfart)
Pris: 1.100 kr. for begge dage.
Tilmelding senest 1. februar 2016

Ledertræf 2016:  
Kampen mellem dannelse og kompetence  
Skal skolen danne eller give kompetencer?  
Til Ledertræf 2016 har vi inviteret tre oplægs-
holdere til at udfolde temaet om kampen mellem 
dannelse og kompetence. 
Læs det fulde program her  
Dato: 3.4. marts på Sørup Herregård
Pris: 3.200 kr. 
Tilmelding senest 1. februar

Pedelseminar: Skolens udenomsarealer:  
Hvad skal du plante hvor - og hvorfor?
Hvordan beskærer du? Og hvad gør du med det 
der sted, der er svært at få til at fungere?
 
Udover fokus på de grønne udenomsarealer - og 
et virksomhedsbesøg på DLF Seeds and science 
- ser vi på bl.a. de nye internationale faremærker 
og arbejdspladsbrugsanvisninger.  

Dato: 7.-8. Marts
Sted: Scandic Odense
Pris: 2.350 kr.
Tilmelding senest 1. februar

Tilmelding på www.friskoler.dk

Målstyret undervisning og synlig læring
= motivation og fokus i læreprocesserne.
 
Deltagerne lærer at anvende konkrete redska-
ber til alle dele af den målstyrede undervisning. 
Som deltager oplever du målstyret undervisning 
i praksis, med masser af meget praksisnære ek-
sempler, analyser og opgaver.  

Datoer: 14.-15. marts + 25. april
Sted: Brogården, Strib og Friskolernes Hus (22.4.)
Pris: 2.850 kr. 
Tilmelding senest 1. februar

http://www.friskoler.dk/da/kurser/skolens-administration-i-ii-interesseliste-kopi-1/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/ledertraef-2016/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/ledertraef-2016/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/pedelseminar/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/maalstyret-undervisning/
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Den frie Skole udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening.

Skriv til os på redaktion@friskolerneshus.dk og find mere information på www.lilleskolerne.dk og www.friskoler.dk.

Redaktør
Maren Skotte

Redaktion
Maren Skotte
Metet Marie Møller

Kontakt vedrørende 
nyhedsbreve
redaktion@friskolerneshus.
dk

Friskolernes Hus
Middelfartvej 77, Båring
5466 Asperup
www.friskoler.dk
62 61 30 13

Kalender 
Tre faste 
nyhedsbreve
• SkoleNyt 

udkommer hver 
onsdag

• BestyrelsesNyt 
udkommer 1. 
onsdag i hver 
måned.

• Den frie Skole 
udkommer hver 
anden måned.

Stadig ledige pladser!!! 
»Matematikvejleder III«
27.-29. Januar 
Brogården, Middelfart

»Dialogmøder«
Frisind, frihed og forpligtende fællesskaber 
2.2.: Frederiksberg Friskole, København
4.2.: Odense Friskole, Odense 
9.2.: Lyngbjerggårdsskolen, Himmerland

»Skolens administration Dag I+II«
29.2+7.3: Friskolernes Hus, Middelfart
24.2.+16.3.: Scandic Roskilde 

Fuldt  booket!!! 
»Powerkursus: Klasseledelse«
1. Marts 
Friskolernes Hus, Middelfart

»Ledertræf 2016«
3.-4. marts 
Sørup Herregård

»Pedelseminar«
7.-8. Marts 
Scandic Odense

Få ledige pladser!!! 
»IT-strategi på en fri grundskole«
9. Marts 
Friskolernes Hus, Middelfart

»Målstyret undervisning«
14.-15. marts + 25. april 
Brogården/Friskolernes Hus

mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
www.lilleskolerne.dk
www.friskoler.dk
mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
www.friskoler.dk
http://www.friskoler.dk/da/kurser/matematikvejleder-modul-iii/
http://www.friskoler.dk/da/nyhedsside/enkeltvisning/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38025&cHash=f00cb161e3c5301cbaf8ffcc633acfac
http://www.friskoler.dk/da/kurser/skolens-administration-i-ii-interesseliste-kopi-1/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/powerkursus-i-klasseledelse/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/ledertraef-2016/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/pedelseminar/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/skolens-digitale-univers-it-strategi-paa-en-fri-grundskole/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/maalstyret-undervisning/

