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Kære

TÆNK PÅ FOLKESKOLEN

1 At hovedparten i det politiske spektrum
  anerkender folkeskolen som den 

væsentligste dannende og uddannende 
institution i vores samfund. 

2 At folkeskolen ses som en kulturbærende
  institution, der er en vigtig grundpille i 
vores demokrati og skaber fællesskab i et 
mangfoldigt Danmark. 

3 At der synes at være enighed om, at
  folkeskolen også fortsat bør være det 
naturlige førstevalg for forældre ved deres 
børns skolegang.

4 At folkeskolen er et frit, lige og
  vederlagsfrit skoletilbud, hvor alle børn er 

velkomne og kan mødes på tværs af social 
og økonomisk baggrund. 

5 At der har været et politisk ønske om at
  indgå brede og langsigtede politiske forlig 
om folkeskolen, så forandringer har haft 
mulighed for slå rod.

1 At folkeskolen er kastebold mellem
  forskellige ideologier med nye ændringer, 

dispensationer og forsøg skaber usikkerhed 
og dalende opbakning.

2 At hvor 12 % af eleverne i år 2000 gik på   
  private/frie grundskoler, er det i dag  
steget til 18 %. Tallet er stigende – det kan 
folkeskolen IKKE holde til.

3 At der igen spares. I 40 ud af 98 kommuner 
  sker der lige nu ved forhandlingerne af 
2019-budgettet væsentlige økonomiske 
forringelser i folkeskolen.

4 At folkeskolen er i tilbagegang som
  attraktiv arbejdsplads, idet det er svært at 

skaffe ansøgere til de ledige lærer- og 
skolelederjobs.

5 At selvstyrende folkeskoler ikke giver
  bedre kvalitet, trivsel og faglighed, men 
risikerer at splitte det fællesskab, der lokalt  
er om skolen.

1 Vi mener folkeskolen viser sit værd, når
 det Danmark stadig klarer sig så godt på 

 den internationale scene, som vi gør. Og det  
 skal vi holde fast i.

2 Vi mener, at der er god grund til vise
  loyalitet for det arbejde, der udføres, frem 
for at sætte nye initiativer og endnu flere 
forsøg i værk. 

3 Vi mener, at folkeskolen fortsat bør
  opfattes som et attraktivt tilbud for 
forældre, elever, ansatte og i befolkningen 
som helhed. 

4 Vi mener, at der fortsat er behov for brede
  forlig og for at tænke langsigtet. Også selv 

om der er et folketingsvalg i horisonten.

5 Vi ønsker jer derfor en god drøftelse 
  og siger blot også: 

Vi er overordnet set glade for: Men vi er også bekymret for: Vores folkeskole er unik:

Til partiernes uddannelsespolitiske ordførere
I forbindelse med drøftelserne af regeringens nye skoleudspil, 
herunder rammer og vilkår for folkeskolen i Danmark, tillader 
Skolelederforeningen at sende jer 3 X 5 skarpe input.
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