Invitation til landsmøde 2019
4.-5. maj, Comwell Kolding

Program
Lørdag den 4. maj
9.00 – 9.30

Ankomst og kaffe

9.30 – 10.00

Velkommen!
Kor og fællessang ved Ollerup Efterskole

10.00 – 10.30

Tag visuelle noter
Ole Qvist-Sørensen, Bigger Picture

10.30 – 12.15
Vælg mellem 10 saloner
		
1. Hvad skal vi egentlig med de frie skoler?
Leo Komischke-Konnerup, Ph.d. og chefkonsulent ved UC Syd
2. Udvikling af positive fællesskaber
Marieke Brinck, underviser i pædagogik, psykologi og didaktik 		
på Den frie Lærerskole
3. Tænk, hvis du ikke afgør dit barns fremtid
Sara Alfort, forfatter og skribent på Zetland
4. Tegn mere sammen
Ole Qvist-Sørensen, grafisk facilitator og konsulent,
Bigger Picture
5. Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer, indhold og
kerneværdier
Sanni Maria P. Korsgaard, naturpædagog, medlem af master-		
gruppen for en styrket læreplan
6. Svedig salon med sang, dans og spil
Miriam Villekjær Lassen, Amanda Krogh, Anna Oline 			
Frieboe Laumark, Rikke Rusholt Jørgensen - studerende ved 		
Jyske Musikkonservatorium
7. At »stå mål med« - pædagogisk frihed i praksis
Sune Jon Hansen, pædagogisk konsulent i Friskolernes Hus
8. Den magiske mobil - og de udfordringer, skærmene skaber
i undervisning og samfund
Bent Meier Sørensen, professor ved CBS og forfatter
9. Europæisk og globalt samarbejde – hvordan?
Jakob Clausager, international konsulent i Friskolernes Hus
10. 17 mål som grundlag for en bedre verden
Torleif Jonasson, generalsekretær i FN-forbundet

12.15 – 13.15

Frokost

13.15 – 13.45

MAGT
Politisk satire. Skarp, provokerende, til stregen
og somme tider over.

14.00 – 17.00

Generalforsamling

17.00 – 19.00

Loungemusik ved Nordklang Duo

19.00

Middag

22.00 – 24.00

Blues Brothers Souvenir Show
Legendarisk 13 mands soul band med blæsere og kor
spiller op til dans med gode, gamle rhythm’n’blues
og soul standards – med en ekstra spand kul!

24.00 -

Mød os i baren!
Velskænkede kolde drikke serveret af medarbejderne
i Friskolernes Hus. Playlisten spiller op til (mere) dans.
		

Søndag den 5. maj
7.00 – 9.00

Morgenbuffet

9.00 – 9.45

Løgnhalsen og De Onde
Fortælling og musik med Carl-Quist Møller, Tobias Trier,
Peter Marrot og Torben Westergaard. Gør dig klar til
Tobias Dynamit, Frøken Altidsur, en ondenlynme ond 		
sang, dovne Peter og ham, der bare lyver. Oplev Løgn-		
halsen vende virkeligheden på vrangen og lufte 		
ventilen med De Onde.

10.00 – 11.00

Hvordan kan vi bygge bro mellem 				
forskelligheder?
Foredrag ved forfatter og brobygger Özlem Cekic
Vi frygter det ukendte, men vi har meget mere til fælles 		
end det, der skiller os ad. Özlem Cekic har 		
inviteret sig selv hjem til en lang række forskellige 		
danskere. Der er brug for en fælles forståelse af det 		
mellemmenneskelige. Özlem kalder det ”dialogkaffe”, hvor
formålet ikke er at overbevise - men at lytte, forstå, 		
skabe dialog og finde frem til fælles løsninger og en 		
fælles forståelse for hinanden.

11.00

Tak for i år!
Sandwich og afrejse

Tilmelding via www.friskoler.dk
Tilmeldingen til landsmødet foregår via FRISKOLERNES hjemmeside
www.friskoler.dk. Tilmeldingsfristen er den 14. marts.
Når du tilmelder dig, modtager du en bekræftelse, og efterfølgende
fremsender vi en 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.
Prisen for deltagelse
Lørdag og søndag
Lørdag			

1.180 kr.
880 kr.

Overnatning
Enkeltværelse			
Dobbeltværelse			
3-sengs værelse		

Fra 750 kr.
Fra 450 kr. pr. person
370 kr. pr. person

Overnatning sker på Comwell Kolding og 2 andre hoteller efter
først-til-mølle-princippet.
Vin/øl/vand er ikke inkluderet i prisen ved middagen lørdag aften.
Priser: En flaske vin 225 kr., øl 35 kr., vand 28 kr.
Praktiske oplysninger
Landsmødet afholdes på Comwell Kolding den 4.–5. maj 2019
Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
76 34 11 00

FRISKOLERNES styrelse

Middelfartvej 77
5466 Asperup
62 61 30 13
df@friskoler.dk
www.friskoler.dk

