
Invitation til landsmøde 2018
5.-6. maj, Comwell Kolding



 Program

 Lørdag den 5. maj

9.30 – 10.00 Ankomst og kaffe

 10.00 – 10.15 Velkomst ved formand Peter Bendix Pedersen
 
10.15 – 11.00  Den der råber lyver
  Foredrag ved prisvindende journalist og forfatter Lea Korsgaard
  Er vi trådt ind i en tidsalder, hvor alt og intet længere er sandt? Hvor tidens  
  løgne og propaganda er ved at møblere grundlæggende om på vores offent-
  lige samtale? Zetlands chefredaktør Lea Korsgaard viser rundt i landskabet  
  af misinformation og falske nyheder, der påvirker den politiske virkelighed  
  mere end nogensinde – og spørger om de klassiske nyhedsmedier er kuren  
  eller en del af diagnosen på problemet? Med sig har hun også syv konkrete  
  råd til, hvad vi kan gøre for at komme videre.

11.00 – 12.45  7 aktive saloner med oplæg og debat*

   • Generation verdensmål på skoleskemaet 
    Clara Halvorsen og Karoline Rahbæk, Verdens Bedste Nyheder

   • Europæisk og globalt samarbejde – hvordan?
    Jakob Clausager, international konsulent i Friskolernes Hus

   • Spildtid eller spil-tid?
    Tore Neergaard Kjellow, Skolen i spil

   • Fortælling – tips og tricks
    Astrid Guldhammer, fortæller

   • Hvad kommer før demokrati
    Legende salon ved Morten Andersson, Ryslinge Friskole

   • At danne til demokratiet – om friskoler og pædagogisk frihed
    Sune Jon Hansen, konsulent i Friskolernes Hus 

   • Hvordan kan skolen bidrage til at give en bedre verden videre
    til næste generation? 
    Diskussionssalon afviklet som »Verdenscafe«

12.45 – 13.45  Frokost

13.45 – 17.00  Generalforsamling 

19.00  Middag og fest
  Musik ved festorkesteret »Personalet«, der spiller sange fra musikhistoriens  
  gyldne øjeblikke. De 4 erfarne musikere spiller op til dans.



 Søndag den 6. maj

 7.00 – 9.00 Morgenbuffet 

 9.00 – 9.45 Fortælling: Dansen på kanten af livet
  Fortælleren Kasper Sørensen kender de fire ting, der er værd at   
  fortælle historier om: liv, død, sex og kærlighed.
  Hør Kasper fortælle akkompagneret af Per Worms udødelige
  guitar. De to moderne troubadourer kan fortælle så hjertet ler
  og ørerne er ved at falde af.

 10.00 – 11.00 Verdensmål og bæredygtighed i fremtidens skole
  Foredrag ved Ph.D. og professor emeritus Steen Hildebrandt
  Bæredygtighed er en del af den fremtidige dannelse. At se verden  
  som en verden, hvor alt er forbundet, er en fremtidig udfordring.
  I det nære såvel som i det helt store er der behov for nye begreber  
  om og forståelser af verden. Det skal fremtidens skoler bidrage til.  
  Skolen skal bidrage med viden om og eksempler på bæredygtig   
  praksis, bidrage med viden om FN’s 17 verdensmål og give forståelse  
  af den nye epoke, den antropocæne epoke, menneskets epoke.

11.00  Tak for i år, sandwich og afrejse



Tilmelding via www.friskoler.dk
Tilmeldingen til landsmødet foregår via Dansk Friskoleforenings 
hjemmeside www.friskoler.dk. 
Tilmeldingsfristen er den 15. marts.

Ved tilmelding modtages en bekræftelse og efterfølgende 
fremsendes faktura til skolen. Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Birgitte Bahlke Gram, Friskolernes Hus 
birgitte@friskoler.dk 

Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis. Tilmeld dig 
gerne via www.friskoler.dk, så vi er sikre på, der er stole nok.

* læs mere om salonerne, når du tilmelder dig. Vær opmærksom  
 på, at der er begrænsede pladser pr. salon.

  
Prisen for deltagelse
Lørdag og søndag 1.140 kr.
Lørdag 860 kr.

Overnatning
Enkeltværelse Fra 750 kr. 
Dobbeltværelse Fra 550 kr. pr. person
3-sengs værelse 415 kr. pr. person

Overnatning sker på Comwell Kolding og 4 andre hoteller
– efter først-til-mølle-princippet.

Vin/øl/vand er ikke inkluderet ved middagen lørdag aften. 
Priser: En flaske vin 225/375 kr., øl 35 kr., vand 28 kr.

Praktiske oplysninger
Landsmødet afholdes på Comwell Kolding den 5.–6. maj 2018

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
www.comwellkolding.dk

 
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77
5466 Asperup
62613013

df@friskoler.dk
www.friskoler.dk


