DIALOGMØDER

januar 2017

Har kristne friskoler et dannelsesideal?
Til skolens bestyrelse og ledelse
De kristne friskoler er holdningsskoler, oprettet af forældre med en stærk vision
for at deres børn skal gå i en skole, hvor den kristne tro er grundlaget. Vi ønsker,
at børnene skal møde evangeliet, men også at de skal få en stærk faglig
undervisning og en god opdragelse. Er det det vi kalder dannelse – eller hvad er
dannelse egentlig? Og hvad er dannelse på en kristen friskole?
Det har to efterskoleledere, Leif Kruse og Anders Østerby fra Sydvestjyllands
Efterskole studeret og skrevet om i en diplomopgave. De kommer og giver et
oplæg til debat, som forhåbentlig gør os klogere på, hvad vi vil med
dannelsesbegrebet på den enkelte kristne friskole.
Folketinget vedtager hen over efteråret en ændring af friskoleloven, hvor skolerne
bliver forpligtet på at bibringe eleverne ”demokratisk dannelse”. Hvad er det?
Det er en af de aktuelle politiske udfordringer for de frie skoler, som vi vil drøfte
på den sidste del af mødet – og så bliver der selvfølgelig mulighed for rundvisning
på den skole vi gæster.

Tid og sted:
A.

Mandag d. 16. januar 2017 kl. 17.00-20.30 på Johannesskolen i Hillerød.

B.

Tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 17.00-20.30 på Den kristne friskole i Holstebro.

C.

Torsdag d 19. januar 2017 kl. 17.00-20.30 på Agerskov Kristne Friskole

Aftenens program:
17.00
17.45
18.00
19.00
19.15
20.30

Spisning
Velkomst, indledning og præsentation af skolen ved skolelederen.
1. Del : ”Hvad er dannelse på en kristen friskole?” v. Leif Kruse og Anders Østerby
Kaffepause
2. Del: ” Aktuelle politiske udfordringer for de kristne friskoler” v. Thorkild
Bjerregaard og Hans Jørgen Hansen
Slut

Tilmeldingsfrist:
Af hensyn til det praktiske arrangement vil vi gerne have tilmelding
Senest den 15. december på fkf@kristne-friskoler.dk.
Husk at oplyse skolens navn, antal deltagende personer og deres navne(!) og hvilket møde, det
drejer sig om.
Pris: 150 kr. pr. person, som opkræves samlet her fra kontoret.

Vi glæder os til at se rigtig mange til nogle spændende møder.

Formand for FKF

Daglig leder af FKF

Thorkild Bjerregaard

Hans Jørgen Hansen

Dialogmødernes formål:
At give skolebestyrelser og foreningens bestyrelse bedre baggrund for at løfte opgaven
At sikre de demokratiske funktioner medlemsskoler og forening imellem
At øge kendskabet til de politiske strategier i foreningen
At give ejerskab til selve ideen, Den kristne friskole
At sikre en videreførelse af samme til en ny forældregeneration

