Fortæl om en lærer du husker
Har du børn i skolen og er de glade for at gå i skole?
Hvordan kan vi bruge byens foreninger i skolen?
Har virksomheder en plads i dagens skole?
Synes du at lektier er nødvendige?
Hvad synes du brugen af computer gør for læring?
Hvordan har du det med skolereformen?
Kan du fortælle om en skole, som du synes gør det godt?
Er det godt eller skidt at der kommer flere tests i skolen?
Der er kommet færre lejrskoler i skolen – er det ok?
Hvordan kan du som forælder gøre skolen bedre?
Hvad synes du kendetegner den gode klasse?
Hvad synes du kendetegner god undervisning?
Hvad kendetegner en god leder?
Har skolereformen ført noget godt med sig?
Er det okay at en lærer forbereder sig derhjemme, hvis han/hun
ikke får løn for det?
Hvilke kompetencer skal man have i det 21. århundrede?
Hvordan kan vi mindske betydningen af den sociale arv?
Skal skolen som virksomhed være en rollemodel i forhold til
bæredygtighed?

Er det okay at forældre skal betale for computere deres børn?
Hvilken fordeling af faglige og kreative projekter synes du der
burde være?
Danmark har 7000 km. kyst, men kun svømmeundervisning i ét
år – hvad kan vi gøre ved det?
Når eleverne endelig er store nok til at holde en bas (i 7. klasse),
så stopper musikundervisningen – hvad kan vi gøre ved det?
Hvordan synes du det virker med en længere skoledag?
Hvad kan vi gøre for at børn med ADHD / OCS og lign. kan få en
god skolegang?
Hvad synes du de frie skoler kan, som folkeskolen ikke kan?
Hvad forventer du at få ud af aftenen i aften?
Hvordan synes du vi skal dele det vi lærer i aften?
Aftenen i aften er arrangeret af ”Verdens Største Højskole” –
hvad synes du om den?
Synes du serien 1864 er lødig historieundervisning?
Hvad var dit yndlingsfag i skolen – og hvorfor?

