Program

Skole og Forældres Landsmøde 2019
15. nov. 2019
15:30 - 16:00

Servering af sandwich i plenumsal

16:00 - 16:05

Landsmødestart, velkomst ved landsformand Rasmus Edelberg

16:05 - 16:45

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil inviteres til oplæg og dialog

16:45 - 16:50

Introduktion til fredagens program ved kursusudvalgsformand Michael Dyrehave

16:50 - 17:15

Bevidning: Fortællinger der skaber reflektion og ny viden til dit skolebestyrelsesarbejde
Oplæg om kommunikation mellem skole og hjem ved ekstern lektor, Roskilde
universitet,Ph.d Maria Ørskov Akselvoll

17:15 - 18:15

18:15 - 19:15

Pause og Dialogcafé om kommunikation
Dialogcafeerne foregår i grupperum

19:15 - 19:25

Kort opsamling i plenum

19:25 - 19:30

Skole og Forældre - din forening

19:30 - 20:00

Pause

20:00 - 21:00

Kåring af vinderne i "DM i skoleudvikling"
Igen i år hylder vi de nominerede til DM i skoleudvikling. DM i skoleudvikling uddeler seks priser med en kontant præmiepulje
på kr. 100.000, hvoraf kr. 50.000 går til førstepladsen.
DM i skoleudvikling er en årlig tilbagevendende konkurrence, der synliggør nytænkning i den danske folkeskole. Alle skoler
kan deltage med et eller flere udviklingsforløb. Der er åbent for tilmelding på www.dmskoleudvikling.dk frem til fredag den 5.
oktober kl. 12.00. Så sidder I inde med projekter, så er I velkomne til at sende ind.
DM i skoleudvikling arrangeres af Skole og Forældre og Danske Skoleelever og har folkeskolens vigtigste interessenter bag
sig.
I juryen sidder Danmarks Lærerforening, BUPL, Skolelederforening, Børne- og Kulturchefforeningen,
Undervisningsministeriets Læringskonsulenter, Danske Skoleelever og Skole og Forældre.
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21:00 - 22:30

Festmiddag

22:30 - 23:00

Underholdning v/stand-up komiker Jacob Taarnhøj
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16. nov. 2019
07:00 - 09:00

Morgenbuffet
For overnattende mødedeltagere serveres morgenbuffet i restauranten fra kl . 7.00

Velkomst ved landsformand Rasmus Edelberg

09:00 - 09:30

Morgensang
Velkomst til landsmødedelegerede og gæster
Gæstehilsner

09:30 - 10:30

Landsmødets generalforsamling
Dagsordenen (indkaldelsen) ligger her på siden under "Mødematerialer"

10:30 - 10:55

Kaffepause med åbne stande
Stande for Skole og Forældres kursusvirksomhed, Forældrerådgivningen, Netværk for specialundervisning, og lokalafdelinger - foran
plenumsal AB

10:55 - 11:15

Valgdebat næstformandsvalg i plenumsal
Valgdebatten med kandidaterne til næstformandsposten foregår i plenumsalen AB

11:15 - 12:30

Generalforsamlingen genoptages

12:30 - 13:30

Frokostbuffet
Frokostbuffet serveres i restauranten.

13:15 - 13:30

Valgcafé med kandidaterne til hovedbestyrelsen i valggrupper
Debat med kandidater til hovedbestyrelsen foregår i hver sin valggruppe.
To af valgcafeerne foregår i plenumsalen AB og de to andre valgcafeer foregår i vandrehallen foran plenumsal AB.

13:30 - 15:55

Generalforsamling genoptages
Kaffe, te, kage og frugt serveres i plenumsalen.

15:55 - 16:00

Skole og Forældres landsmøde 2019 slutter
Afslutning

16:15 - 17:00

Samling af den nyvalgte hovedbestyrelse
(Ret til ændringer i programmet forbeholdes).
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