
Kære kommunalpolitikere 

Af Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen 

Så blev der afholdt KV17 fornylig, og et stort TILLYKKE til alle jer, der blev nyvalgt og genvalgt! Jeg er sikker 

på, at I vil gå i gang med arbejdet med nye kræfter og se på det hele med nye øjne. 

Der var flere ting, der var vigtige at stemme om 21. november. Noget af det, der har fyldt, er 

vores folkeskoler. Ikke overraskende. Gode folkeskoler er et af de største aktiver, vi har. Her bliver børnene 

og deres forældre en del af lokalsamfundet. Her udvikler man sig, får man nye venner og bekendte.  

Vi har brug for en folkeskole, som også lever op til de ønsker, forældrene har. Men det er et 

problem, at der de senere år er blevet sammen- og nedlagt for mange folkeskoler. Det er en udfordring, når 

institutionerne opleves som store og ikke tæt på medarbejdere, elever og ikke mindst forældrene, som på 

deres børns vegne fravælger folkeskolen – og det kommunale fællesskab. 

 I nogle kommuner er der vanskeligheder med at løse den store inklusionsopgave, skolerne 

har fået. I den ellers fornuftige omlægning af specialområdet til almen undervisning, er økonomien ikke 

fulgt med. Og hvis det smitter af på, hvordan inklusionen håndteres, kan forældrene – igen – reagere ved at 

vælge folkeskolen fra. Det problem kræver politisk handling. 

 Andre steder oplever vi, at politikere bliver ved med at regulere de rammer, vi arbejder 

under. Frem for at give skolerne den tid, det tager at implementere skolereformen, inklusionsreformen og 

arbejdstidsreformen, pibler det frem med nye mål, afrapporteringer og detailindgreb i skolernes hverdag. 

Det giver mindre tid til pædagogisk ledelse og til at få reformen til at virke. 

 Vi har gode folkeskoler i landet, som langt hen løser de opgaver, de skal. Men usikkerhed og 

uro gør arbejdet svært. Så selv om de fleste skoler rent faktisk er langt med at implementere skolereformen 

m.m., er det ikke det indtryk, omverdenen har. Og det er et problem. For vores offentlige skoletilbud - 

folkeskolen - taber terræn. Vi mister elever. 

Er det den udvikling, I som kommunalpolitikere vil have? Det tror jeg næppe. Men så vis det! 

Der er brug for stabilitet omkring vores folkeskoler, og at I understøtter dem. Det er NU, at rammerne for 

de kommende fire år besluttes. Så GIV folkeskolerne en stabil økonomi, struktur og styring. TAK. 

 

  

 


