
Bestyrelsen/værdiudvalget inviterer til dialogmøde om 

“Den gode skole” 
 

Onsdag den 27. januar kl. 18.00 
Fra kl. 18-18.50 spisning. Fra kl. 19.00 - 21.30 oplæg + dialog. 

 

Værdiudvalget indkalder alle forældre og 

vennekredsen til en dialog arbejdsaften under 

temaet; ”Den gode skole”. Mødet er 3. 

dialogmøde om de værdier vi bygger 

Gudenådalens Friskole på ( inkl. Børnehave, 

SFO og klub). Første gang var det Steen 

Hildebrandt om bæredygtighed. Derefter Helle 

Olesen om den Grundtvigske samtale.  

Med udgangspunkt i dialog skriftet ”den gode skole”, skrevet af skolepolitisk udvalg under 

Grundtvigsk Forum, vil skoleleder Sven Wortmann komme med et oplæg, som kan 

anskueliggøre, hvordan de Grundtvig/Koldske skoletanker udfoldes i hverdagen. 

Hvorfor er dannelse mindst ligeså vigtig som uddannelse? Hvorfor er de praktisk musiske 

fag lige så vigtige – måske endda mere vigtige - end de traditionelle bogfaglige fag? 

Hvorfor har vi fortælling? Hvorfor bruger vi ikke ”målstyrede læringsmål?” . . . .  

Sven vil indlede aftenen med et oplæg, hvorefter det er forældre og vennekreds tur til at 

arbejde! Det kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem dialog i mindre grupper og en 

slags ”Højlunds forsamlingshus”, hvor enkelte emner drøftes i fællesskab. 

På www.gufs.dk er der lavet et ekstra link, under ”Bestyrelsen”, som hedder 

”Værdiudvalget”. Her findes diverse oplæg/artikler, som man kan orientere sig i. 

Dybest set handler aftenen om, at vi klæder hinanden på til, at lave skole ud fra det vi 

mener, er den gode skole! Fremfor at løbe efter modeluner eller reform ideer, som f.eks. 

dem folkeskolen er udsat for. Som friskole er vi, nærmest, forpligtet til, at lave den skole vi 

mener, er bedst for vore børn, så de står godt rustet til livet – både i familie, på arbejde og 

i fritid! Det er skolen for livet, som Grundtvig ville have sagt! 

Fællesspisning  inden dialog/arbejds - mødet. 

Vi vil indlede aftenen med fællesspisning, hvor hver familie medbringer mad til egen 

for(d)nøjelse.  Skolen vil sørge for drikkevarer og efterfølgende kaffe/the.   

Det forventes at alle familier er repræsenteret. Evt. afbud til kontoret senest d. 25. januar. 

På vegne af værdi udvalget på GUF – vel mødt. 

http://www.gufs.dk/

