2016
DIALOGMØDER
Dansk Friskoleforening inviterer forældre, lærere,
ledere, pædagoger og bestyrelser til dialogmøder
om friskolen og begrebet ’demokratisk dannelse’.

Hvad betyder
’demokratisk
dannelse’?
5 datoer, 5 steder, 5 oplæg
Et nyt lovforslag skal styrke elevernes ’demokratiske dannelse’, og behandles netop i disse
dage på Christiansborg.
Men hvad betyder demokratisk dannelse
egentlig? Hvordan kan man føre tilsyn med
det – og hvordan kan vi som friskoler sikre
demokratisk dannelse?
Vi har spurgt 5 forskellige oplægsholdere,
hvad de forstår ved demokratisk dannelse,
og hvordan begrebet udfordrer friskolens
dagligdag.

Jeg ser frem til 5 dialogmøder med oplæg,
debat og dialog, der kan sende os hjem til
vores friskoler med inspiration, nye perspektiver og nye indsigter.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer rundt
om i landet.
Med venlig hilsen

Dansk Friskoleforenings formand,
Peter Bendix Pedersen og styrelse.

OPLÆGSHOLDERE:
15. november kl. 17-20
Roskilde Lille skole

Historiker, ph.d., professor Jes Fabricius Møller,
tilknyttet Grundtvigscenteret, AU, forsker i N.F.S.
Grundtvig, civilsamfund, politik
og demokratiske processer.

17. november kl. 17-20
Den Fri Hestehaveskole

Viceforstander på Testrup Højskole Simon Axø,
cand.mag. i Idéhistorie og samfundsfag. Simon deltager fast i ’Netværket’ på P1.

23. november kl. 17-20
Middelfart Friskole

Prorektor ved UC Syd, dr. pæd. Alexander von
Oettingen. Har skrevet om dannelse i frie skoler,
medborgerskab og pædagogik.

29. november kl. 17-20
Stepping Friskole

Formand for Grundtvigs Forum, cand. theol.
Kirsten M. Andersen. Ansat på læreruddannelsen,
UC Syd i fagene livsoplysning
og medborgerskab m.fl.

1. december kl. 17-20
Klim Friskole

Lektor ved AAU, forfatter Johannes Andersen.
Forsker i demokrati, medborgerskab og politisk
deltagelse. Kendt for bogen ’Hverdagens centrifuge: Det daglige liv og den moderne livsform’.

Kl.
17-20

Program

5 mødesteder
at vælge imellem

Praktisk

Kl. 17.00
Ankomst og kaffe

15. november på Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde

Undervejs bliver der også
tid til en sandwich samt
kaffe/te.

23. november på Middelfart Friskole, Kålsbjergvej
35, 5500 Middelfart

ding@friskolerneshus.dk.

Kl. 17.15
Oplæg, debat og dialog om
demokratisk dannelse
Kl. 18.30
Sandwich

Kl. 18.45
Aktuelt fra Dansk Friskoleforening – og særligt om
dagtilbud ved friskoler
Kl. 20.00
Tak for i dag og på gensyn

Alle dage
kl. 17-20

17. november på Den Fri
Hestehaveskole, Langelinie 40, 8464 Galten

29. november på Stepping Friskole, Søndre Alle
20, 6070 Christiansfeld
1. december på Klim
Friskole, Oddevej 59,
9690 Fjerritslev

Det er gratis at deltage,
men tilmelding er nødvendig senest 5 dage før
arrangementet på tilmel-

Har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte
os:
Dansk Friskoleforening

Middelfartvej 77
5466 Asperup
T: 62613013
M: tilmelding@friskolerneshus.dk
www.friskoler.dk

Tilmelding:
Tilmelding hurtigst muligt og senest 5 dage før afholdelse til
tilmelding@friskolerneshus.dk.
Skriv venligst ’Dialogmøde’ samt mødedato i emnefeltet.

I selve mailen skal du blot oplyse, hvor mange I deltager i alt fra
jeres skole.

