
Vær med når  Folkeskoleforældre og FOLA - Forældrenes 
Landsforening inviterer til  konference om børns fritid 
under folkeskolereformen. 

Tirsdag d. 10. november  
kl. 14-17 i Fællessalen  
på Christiansborg
På konferencen sætter vi fokus på fritidens betydning i 
børns og børnefamiliernes hverdag. Hvad betyder det for 
børns trivsel, at skoledagen er blevet betydelig længere?  
 
Hvad betyder det for  legen, fritiden, kreativiteten, 
 dannelsen og fællesskaberne? Politikerpanelet reflekterer 
over dagens indlæg og debatterer. 

Sådan tilmelder du dig:
Det er gratis at deltage i konferencen. Pladserne fordeles 
efter 'først til mølle-princippet'. Tilmelding er nødvendig 
og sker på fola@fola.dk.  
 
Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret. Vi 
 opkræver et no-show-fee på 300,- kr, hvis du melder 
fra senere end 24 timer før konferencen, eller hvis du 
udebliver på dagen.

Vi glæder os til at se jer - forældre,  pædagogiske 
 medarbejdere, folkeskolelærere, politikere, 
 beslutnings tagere, meningsdannere, forvaltningsfolk og 
andre med interesse for børns fritid, trivsel og udvikling.  

Forældrenes Landsforening

Dagens program:
• Velkomst : Folkeskolereformen og den lange  

skoledags betydning for børns fritid? 
v/ordstyrer Line Riiskjær Høi

• 14.05-14.15  
Børns klemte fritid set med forældreøjne.  
Ana Malakians,  FOLA - Forældrenes Landsforening

• 14.15-14.25  
Vi skal værne om børnenes frie leg og frie tid  
Cecilia Lucia Fava, formand for Folkeskoleforældre

• 14.35-14.50  
Pause med kaffe og kage

Hvad siger forskningen  
- hvilken betydning har fritiden for børns liv? 

• 14.50-15.10  
Pernille Hviid, forsker.  
’Leg, venskaber og fælles skaber.  
Den gode fritidsinstitution - hvad kan den?

• 15.10-15.30  
Lars Geer Hammershøj, forsker.  
’Tid og fritid til dannelse og kreativitet’

Børns fritid under folkeskolereformen set med  
politikerøjne. Inspiration fra dagen og debat.  

• 15.30-17.00  
Alex Ahrendtsen, MF Dansk Folkeparti 
Anni Matthiesen, MF Venstre  
Annette Lind, MF Socialdemokraterne 
Casper Strunge, formand for  
de Konservatives Uddannelsestænketank 
Jakob Mark, MF Socialistisk Folkeparti 
Jakob Sølvhøj, MF Enhedslisten 
Jane Jegind, By og Kulturrådmand, Odense Kommune  
samt medlem af KL´s Børne- og Kulturudvalg 
Lotte Rod, MF Radikale Venstre 
Merete Riisager, MF Liberal Alliance 
Rene Gade,  MF Alternativet 
Stig Grenov, formand for Kristendemokraterne 
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Børns fritid under folkeskolereformen

Konferencen støttes af FOA, LFS og BUPL
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