
folketingsvalg 

Et folketingsvalg er på vej, og debatten op til valget handler også  
om folkeskolen. I den forbindelse har Plenum kontaktet de politiske 

partier i folketinget og bedt alle ni siddende politiske partiers 
uddannelsesordførere/undervisningsordførere om at svare på  

fem relevante spørgsmål om folkeskolen. 
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DET SPURGTE VI OM:

1 Skal folkeskolen fortsat 
være et attraktivt tilbud for 

eleverne og deres forældre?
BAGGRUND: Sammen- og nedlæg-
gelser af folkeskoler har over de sidste 
10 år reduceret skolernes antal over 
20 %. I dag er hver 6. leder og lærer 
skåret væk i folkeskolen.

2 Skal folkeskolen fortsat 
være et referencepunkt for 

børn uanset herkomst og bag
grund?
BAGGRUND: Hvor ca. 9 ud af 10 ele-
ver i år 2000 gik i folkeskole, er det 
tal i dag faldet til under 8 ud af 10. 
Samtidig er antallet af fri- og privat-
skoler steget, og det samme er kob-
lingsprocenten - fra 71 % til 76 %.

3  Skal ALLE folkeskoler få 
mere selvbestemmelse  

med øget fleksibilitet for skole
lederne?
BAGGRUND: Ledelseskommissionen 
fastslår, at der i folkeskolen er behov 
for ledelse tættere på kerneopgaven 
og flere ledere. Der er for megen  
detailstyring og for lidt pædagogisk 
ledelse.

4 Skal der sættes ind for at 
styrke folkeskolen, og hvad 

skal der i givet fald konkret til?
BAGGRUND: 70 % af vores lokalfor-
mænd melder om økonomiske forrin-
gelser af folkeskolen. Prisen pr. under-
visningstime pr. elev er faldet fra 80 
kr. i 2009/10 til 62 kr. 2016/17.

5 Hvad kendetegner en god 
skole, og hvad håber du,  

eleverne vil tage med sig i livet?
BAGGRUND: 200 års historie, forsk-
ning og undersøgelser peger på folke-
skolen som den væsentligste dan-
nende og uddannende institution i 
vores samfund - for vores demokrati 
og fællesskab.

Dansk Folkeparti
Alex Ahrendtsen

folkeskoleordfører 
 

1 Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for  
eleverne og deres forældre?

Ja. Dansk Folkeparti er en stærk tilhænger af folkeskolen.  
Den er en af de vigtigste fællesskabende institutioner, vi har.

2 Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  
uanset herkomst og baggrund?

Ja. Men det forudsætter opbakning fra forældrene, og her kniber  
det undertiden fra især forældre fra Mellemøsten.

3 Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
øget fleksibilitet for skolelederne?

Nej. Der er allerede masser af mulighed for kommunerne til at give 
skolerne selvbestemmelse, idet de kan udnytte delegationsretten.

4 Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad  
skal der i givet fald konkret til?

Ja. Derfor offentliggjorde Dansk Folkeparti også et udspil om øget 
praksisfaglighed i 2018. Det førte til ændret lovgivning.

5 Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  
eleverne vil tage med sig i livet?

En god skole lærer børnene de grundlæggende kundskaber og færdig-
heder, så de kan videreuddanne sig eller begå sig på arbejdsmarkedet. 
En god skole lærer dem også om forpligtende fællesskaber og giver 
dem en indføring i dansk kultur og tradition.
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folketingsvalg 

Radikale Venstre
Marianne Jelved

folkeskoleordfører
 

1 Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for  
eleverne og deres forældre?

Ja. Folkeskolen skal være attraktiv og det naturlige valg for de fleste. 
Derfor er det også vigtigt, at der er en lokal folkeskole tæt på, uanset 
hvor man bor. Der er behov for, at vi skaber bedre rammer i folkesko-
len. Derfor vil vi investere i skolen og bl.a. afsætte en folkeskolemilli-
ard til et grundlæggende løft af skolerne – uden yderligere bindinger.

2 Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  
uanset herkomst og baggrund?

Ja, folkeskolen skal være et referencepunkt for alle børn, men det er 
en vigtig frihedstradition, at en familie kan vælge en fri skole til deres 
barn, jf. Grundloven. Det har desuden været en inspiration i samvirket 
mellem de frie skoler og folkeskolerne. Koblingsprocenten bør ikke 
være højere end 76 procent, hvor det sidste procentpoint er til inklu-
sion og specialundervisning.

3 Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
øget fleksibilitet for skolelederne?

Skolerne skal have mere frihed til at levere en skoledag af høj kvalitet 
til alle børn. Vi står fast på den åbne skole, som tilbyder en varieret 
skoledag til alle børn, og som bruger omverdenen – virksomhederne, 
kulturlivet, bondegårdene – aktivt i hverdagen. Men vi vil have et 
grundlæggende opgør med idéen om, at alle skolebørn skal have det 
samme skema, uanset hvor de går skole. Vi vil fjerne timemæssige 
bindinger på den understøttende undervisning, men fastholde res-
sourcerne, så de går til at sikre en varieret skoledag for alle børn.

4 Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad  
skal der i givet fald konkret til?

Der mangler en politisk erkendelse af, at skolen er underfinansieret i 
dag. Vi vil afsætte 1 mia. kr. ekstra om året til et grundlæggende løft i 
ressourcerne til folkeskolen. Dernæst skal vi give mere frihed og plads 
til forskellighed. Der er brug for, at politikerne genfinder troen på den 
danske folkeskoles styrke: At børn lærer at tænke selv og være kriti-
ske, så de vil sige deres mening højt. Det kræver et opgør med den 
testkultur, som dikteres fra Christiansborg. Derfor ønsker vi, at de na-
tionale test skal være frivillige.

5 Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  
eleverne vil tage med sig i livet?

En god skole har lærere, der brænder for deres fag og for deres under-
visning i skolen. Lærere, der danner og former eleverne i fællesskaber 
jf. skolens formål, og som brænder for et levende demokrati, hvor man 
giver af sig selv til det fælles bedste. Alle fag i skolen er dannelsesfag, 
fordi de kan åbne elevernes øjne for, hvordan verden hænger sammen. 
Læreren er den voksne urkraft, der fanger børnenes interesse for un-
dervisningen både i og uden for skolen i den åbne skole.

Venstre
Anni Matthiesen

undervisningsordfører
 

1 Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for  
eleverne og deres forældre?

Jeg mener, at vi i dag har en folkeskole af høj kvalitet med stor trivsel, 
som er et meget attraktivt tilbud for børn og deres forældre. Og det 
skal det bestemt også være i fremtiden. Vi skal have en folkeskole 
med plads til alle uanset baggrund og hvor alle børn har mulighed for 
at blive så dygtige de kan. Folkeskolen skal være med til at danne bør-
nene og sikre, at de har de nødvendige redskaber til at klare sig godt.

2 Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  
uanset herkomst og baggrund?

Ja, folkeskolen skal være et sted for alle børn uanset herkomst og bag-
grund. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Folkeskolen skal 
kunne rumme alle. Men jeg mener samtidig, at vi skal værne om det 
frie skolevalg og de alternativer til folkeskolen, vi har i Danmark. Det 
er ikke alle forældre, der mener, at folkeskolen er det rigtige valg for 
netop dem og deres barn. Og det skal der også være plads til. Jeg er 
derfor glad for, at vi også har fri- og privatskoler i Danmark.

3 Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
øget fleksibilitet for skolelederne?

Ja. Jeg vil arbejde for, at der bliver mere selvbestemmelse i folkesko-
len. I Venstre mener vi, at det er vigtigt med frihed i skolen, så længe 
det går hånd i hånd med høj faglighed – det skal vi nemlig ikke gå på 
kompromis med. Folkeskolerne skal have mulighed for vælge det, de 
mener passer bedst til deres elever. Det er de professionelle ude på 
skolerne, der kender eleverne bedst, og derfor er jeg også tryg ved, at 
de kan træffe de bedste beslutninger inden for de givne rammer.

4 Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad  
skal der i givet fald konkret til?

I Venstre vil vi altid arbejde for en bedre folkeskole. På den korte bane 
mener jeg, at vi skal udbrede de gode eksempler på brug af folke-
skolereformen, så alle skolerne bliver dygtige til eksempelvis at ud-
nytte de muligheder, som den understøttende undervisning tilbyder. 
Man kan altid blive bedre, og det skal vi også stræbe efter at blive 
på folkeskoleområdet.

5 Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  
eleverne vil tage med sig i livet?

En god folkeskole, mener jeg, er kendetegnet ved at være af høj faglig-
hed og trivsel. Det er en institution, der skal være med til at danne  
og forberede eleverne til livet. Folkeskolen skal inspirere eleverne,  
give dem mod på at lære mere og understøtte deres nysgerrighed.
Jeg håber personligt på, at hver enkelt elev bliver så dygtig som mu-
ligt, når de går ud af folkeskolen. De skal være rustet til livet, ligesom 
de skal have evnerne til at indgå som en aktiv del af samfundet.
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SF
Jacob Mark

undervisningsordfører
 

1 Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for  
eleverne og deres forældre?

Folkeskolen er efter vores overbevisning den vigtigste samfundsinsti-
tution, vi har. Folkeskolen bidrager til at give børn faglige kundskaber, 
til at danne dem, til at give dem fællesskaber, til at børnene kan bryde 
med deres sociale arv. Folkeskolen er afgørende for, hvordan vores 
samfund ser ud, fordi folkeskolen er med til at forme så mange børn. 
Derfor skal vi investere mere i folkeskolen.

2 Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  
uanset herkomst og baggrund?

For mig hænger spørgsmålet sammen med det første spørgsmål. Vi 
skal sørge for, at folkeskolen fortsat er fællesskabets skole og det na-
turlige førstevalg for alle børn. Jeg er socialist, og jeg tror på, at børn 
skal mødes på tværs af kulturer og økonomiske klasser, fordi det bin-
der vores samfund sammen. Hvis folkeskolen kun bliver for de få, så 
vil vi få et mere splittet samfund, hvor folk har dårligere forståelse for 
hinanden.

3 Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
øget fleksibilitet for skolelederne?

Ja, SF har lavet et frihedsforslag for alle landets folkeskoler, som vi har 
taget med ind i folkeskoleforhandlingerne. Vi mener, det var en fejl at 
centralisere så mange af beslutningerne om, hvordan skolerne skal 
fungere ude lokalt. Vi tror på, at skolerne og dermed skolelederne skal 
have mere frihed til at drive den skole, der giver mening, der hvor de 
er. Det er en fejl at tro, at man kan lægge en fælles model ned over 
alle skoler. Vi vil udvide den paragraf, der giver fleksibilitet over de un-
derstøttende undervisningstimer. Ressourcerne skal blive på skolen, 
men der skal være mere frihed.

4 Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad  
skal der i givet fald konkret til?

Der er brug for en økonomisk investering i folkeskolen, som har fået 
færre og færre midler per undervisningstime per elev siden 2013. Det 
skal der laves om på. Derudover så vil SF sænke klasseloftet. SF vil  
afskaffe de nationale tests og bruge ressourcerne på evaluering ude 
lokalt på skolerne. Vi vil give skolerne frihed til at veksle skoledagen 
kortere, hvis timerne til gengæld bruges på andre understøttende ak-
tiviteter. Vi vil skrotte skolepræmiepuljen og bruge den på forebyg-
gende indsatser i skolen i stedet for. Og så vil vi lave en landsbypulje, 
så de skoler, der er lukningstruede, kan få ekstra midler til at iværk-
sætte en særlig indsats for at tiltrække nye elever.

5 Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  
eleverne vil tage med sig i livet?

En god skole er en skole, hvor der er børn fra alle samfundslag. Hvor 
der er dygtige lærere og pædagoger, der brænder for deres fag.  
Hvor der er en leder, der har lagt en klar retning for skolen, og som 
har en vision for børnene. Hvor man har fokus på hele folkeskolens 
formål om både faglige kundskaber, færdigheder og dannelse og ikke 
kun tests og ranglister. Hvor børn bliver til nogen og ikke bare til noget.

Enhedslisten
Jakob Sølvhøj

undervisningsordfører
 

1 Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for  
eleverne og deres forældre?

Enhedslisten betragter folkeskolen som fundamentet i vores uddan-
nelsessystem. Det er derfor af stor betydning, at det er attraktivt for 
elever og forældre at vælge folkeskolen. Der må ikke være for langt til 
den nærmeste skole - vi skal have stoppet skolelukningerne. Kvalite-
ten af undervisningen skal være høj og de fysiske rammer gode. Der 
er brug for en milliardinvestering i folkeskolen, der bl.a. skal bruges til 
at sænke klassestørrelserne, forbedre de fysiske rammer og til at sikre 
lærerne bedre forberedelsestid.

2 Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  
uanset herkomst og baggrund?

Ja, folkeskolen skal være fællesskabets skole – en skole med plads til 
alle børn. Det er et alvorligt problem, at stadig flere forældre vælger 
folkeskolen fra. Det afspejler, at folkeskolen gennem de seneste år er 
blevet ramt hårdt af skolelukninger og økonomiske besparelser, og 
både inklusionsreformen, folkeskolereformen og indgrebet over for 
lærerne har haft betydelige negative konsekvenser. Derfor er svaret på 
fravalget af folkeskolen ikke at forringe friskolernes vilkår, men at gøre 
det attraktivt for forældrene af vælge folkeskolen.

3 Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
øget fleksibilitet for skolelederne?

Ja, vi ønsker mere selvbestemmelse til skolerne, og det skal naturlig-
vis omfatte dem alle. Der skal ikke være en centralistisk detailstyring 
af folkeskolen, men være et lokalt ledelsesrum, så der er plads til at 
udvikle den enkelte skole i dialog med ansatte, forældre og elever - 
med et afsæt i det lokalsamfund, skolen virker i.

4 Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad  
skal der i givet fald konkret til?

Ja, folkeskolen skal styrkes markant. Står det til Enhedslisten, skal der 
investeres milliarder i en markant styrkelse af folkeskolen. De skal 
bl.a. bruges til at sænke klasseloftet, øge omfanget af tolærerordnin-
ger, mere forberedelsestid til lærerne, flere ressourcer til inklusions-
indsatsen og forbedrede fysiske rammer. Og så skal vi af med de nati-
onale test.

5 Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  
eleverne vil tage med sig i livet?

Den gode skole er kendetegnet ved at være formet med afsæt i lokal-
samfundet i en god dialog mellem skoleledelse, personale, forældre 
og elever. Lovgivningen skal sikre, at den enkelte skole har en udstrakt 
selvbestemmelse. Folkeskolen skal ikke være underlagt en centralt 
dikteret detail- og målstyring. Den gode skole lægger afgørende vægt 
på, at folkeskolen har et bredt formål, sådan som det er beskrevet i 
folkeskolelovens formålsparagraf. Skolen skal forberede eleverne til li-
vet – ikke bare til arbejdslivet.
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Socialdemokratiet
Annette Lind

undervisningsordfører
 

1 Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for  
eleverne og deres forældre?

Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg for de fleste forældre. 
Derfor er det også afgørende, at vores folkeskoler er af høj kvalitet, så 
både indlæring og trivsel sikres for alle børn. Det er også vigtigt, at 
der findes folkeskoler i nærheden af alle familier, uanset hvor i landet 
man er bosat. Kommunalreformen medførte et stort fald i antallet af 
skoler. Særligt i de små lokalsamfund på landet. Der er brug for, at vi 
giver de små skoler på landet en hjælpende hånd, så vi får nærheden 
tilbage i vores skolesystem.

2 Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  
uanset herkomst og baggrund?

Folkeskolen skal være den arena, der bringer danske børn sammen, 
upåagtet af deres ophav. Alle er velkomne i folkeskolen, og hos Social-
demokratiet har vi en målsætning om, at alle elever skal føle sig ac-
cepterede i folkeskolen. Ikke to børn er ens. Derfor skal folkeskolen 
være åben for de forskelligheder, der kan være, og samtidig anvende 
dem konstruktivt i elevernes dannelsesproces. Derfor arbejder vi også 
for, at den øgede tilslutning til fri- og privatskoler ikke skaber en større 
opdeling af samfundet, men at alle skoler er socialt blandede.

3 Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
øget fleksibilitet for skolelederne?

Socialdemokratiet ønsker en ny måde at styre folkeskolen på. Hvor vi 
er fælles om nogle få overordnede mål, men hvor alle skoler ikke nød-
vendigvis skal følge den samme formel. Det betyder, at politikere og 
forvaltning ikke skal styre folkeskolen ned i mindste detalje. Vi tror på, 
at folkeskolen bliver bedre, hvis vi viser skoleledere, lærere og pæda-
goger mere tillid. Derfor vil vi give lærere og pædagoger større frihed 
til at bruge deres faglighed, og skoleledere skal have større ledelses-
rum. Kort sagt vil vi give folkeskolen mulighed for mere selvstyre.

4 Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad  
skal der i givet fald konkret til?

Alle skal kunne læse, skrive og regne, når de forlader folkeskolen. Det 
er en af de vigtigste forudsætninger for at skabe et samfund, hvor alle 
har lige muligheder. Derfor vil vi styrke vores folkeskole med et læse-, 
skrive- og regneløft i indskolingen. Og samtidig sørge for, at alle får 
den hjælp, de skal bruge, hvis de er ord- eller talblinde. Vi skal styrke 
folkeskolen med flere praksisfaglige timer, mere bevægelse og bedre 
lektiecaféer, så alle børn kan være med. Også dem, der har svært ved 
at sidde stille på stolen eller er fra hjem med færre ressourcer.

5 Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  
eleverne vil tage med sig i livet?

Den gode skole er en, hvor eleverne møder lærere, der med deres fag-
lighed har rum til at modne, løfte og se den enkelte. Samtidig leverer 
den gode skole undervisning af høj kvalitet, og det er en arbejdsplads, 
som lærerne kan være stolte af. Det er den skole, vi arbejder for at 
skabe over hele landet. Og jeg håber, at eleverne vil tage en god start 
på deres uddannelsesrejse med sig videre i livet fra folkeskolen. So-
cialdemokratiet har en vision om, at folkeskolen skal fungere som 
springbræt til en god og stabil fremtid for alle danske børn.

Liberal Alliance
Henrik Dahl

undervisningsordfører
 

1 Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for  
eleverne og deres forældre?

Folkeskolen skal fortsat være et attraktivt tilbud for eleverne og deres 
forældre – præcis som den langt de fleste steder er i dag.

2 Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  
uanset herkomst og baggrund?

Selvfølgelig skal folkeskolen være et referencepunkt for børn uanset 
herkomst og baggrund.

3 Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
øget fleksibilitet for skolelederne?

Alle folkeskoler burde have mere selvbestemmelse – herunder mere 
fleksibilitet til skolelederne (og mere ansvar til skolernes bestyrelser).

4 Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad  
skal der i givet fald konkret til?

Folkeskolen kunne godt bruge en ”frihedsreform”, der gav mere selv-
bestemmelse til ledelser og bestyrelser – og mere metodefrihed til 
lærerne. Det skal dog afbalanceres mod, at der skal leveres på afgø-
rende punkter, som at flere børn end i dag forlader skolen som stærke 
læsere og regnere. Politisk er det kommunerne, der ”ejer” folkesko - 
ler ne – derfor er det dem, man må spørge om økonomien. Det er dog 
vigtigt at huske på, at der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem 
omkostningerne ved at drive et skolevæsen og kvaliteten af det.

5 Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  
eleverne vil tage med sig i livet?

En god skole er en skole, der fremmer og udvikler børnenes anlæg  
og evner, styrker deres karakter og giver dem nyttige kundskaber.  
Gør skolen det, er den skole for livet.
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Det Konservative Folkeparti
Brigitte Klintskov Jerkel

undervisningsordfører
 

1 Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for  
eleverne og deres forældre?

Folkeskolen er der, de fleste af os møder hinanden som små. For os 
konservative er det vigtigt, at alle børn får en god start på livet, og det 
kræver en god skolegang. For at sikre opbakningen til folkeskolen, skal 
vi hele tiden sikre, at det faglige niveau er højt, at er trivslen er god, og 
at skoledagene ikke er for lange.

2 Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  
uanset herkomst og baggrund?

Der findes ikke et voksent menneske i Danmark, der ikke kender fol-
keskolen og anerkender dens betydning. Det er vigtigt, at alle - uanset 
indtægt og social baggrund - kan få en god skolegang. Det er med til 
at sikre social retfærdighed og hvis nogle foretrækker den vinkel, vel-
uddannet arbejdskraft. Dét er også vigtigt for eleverne selv, for det er 
deres uddannelse, som de skal bruge, når de søger deres drømmejob. 
Kan folkeskolen leve op til god faglighed, er den attraktiv, og det er 
med til at sikre den som også et kulturelt referencepunkt.

3 Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
øget fleksibilitet for skolelederne?

Der skal være plads til at løse problemerne, der hvor de opstår. Det er 
også på den enkelte skole, man har det tætte samarbejde med elever-
nes forældre. Jeg synes ikke, det står i modstrid til, at vi har en række 
politiske krav, der er fastlagt fra central hånd.

4 Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad skal der i 
givet fald konkret til?

Ja, der skal sættes ind. Det bedste, man kan gøre, er at styrke faglig-
heden, afkorte skoledagene og få mobiltelefonerne pakket væk.

5 Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  
eleverne vil tage med sig i livet?

At der er plads til godt kammeratskab, og at man lærer noget. Det er 
de to ting, man har med sig resten af livet, hvis man er heldig. Og det 
er vi her i Danmark, synes jeg, i det store hele. Det skal vi passe på. 
Jeg håber af hele mit hjerte, at børnene tager en faglig nysgerrighed, 
almen dannelse og venskaber for livet med sig. Det vil give dem en 
fremtid, der kan gøre dem lykkelige.

Alternativet
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undervisningsordfører
 

1 Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for  
eleverne og deres forældre?

Ja, selvfølgelig skal folkeskolen være det. Folkeskolen er folkets skole, 
dvs. vores alle sammens, og dens vigtigste opgave er at gøre børn 
fagligt, socialt og personligt livsduelige, samt ikke mindst at danne til 
fællesskab. Derfor skal vi investere i folkeskolen, så den forbliver et 
attraktivt tilbud for eleverne og forældre. Vi skal blandt andet bevare 
de små folkeskoler, så de ikke ofres i spareøvelser.

2 Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  
uanset herkomst og baggrund?

Ja, helt klart. Folkeskolen er vores alle sammens skole, og det er su-
pervigtigt, at folkeskolen afspejler den mangfoldighed, som findes i 
vores samfund, og som børnene skal navigere i som voksne. Vi skal 
passe på, at vi ikke ser folkeskolen og friskolerne som konkurrenter, 
der skal være plads til begge. Men efter i en årrække nu at have inve-
steret i friskolerne, er det folkeskolernes tur til et ressourceløft.

3 Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
øget fleksibilitet for skolelederne?

Ja, det skal de. I Alternativet ønsker vi at vende styringslogikken på 
hovedet, så alle folkeskoler skal fungere inden for en overordnet ram-
melovgivning, men hvor der ikke må pålægges styringsredskaber, mål 
og obligatoriske dataindsamlinger fra hverken statens eller forvaltnin-
gerne side. Tværtimod skal skolerne have lov til selvforvaltning inden 
for rammelovgivningen - og kommunerne skal understøtte skolerne, 
hvis de ønsker hjælp til udvikling af egne mål eller udviklingsredska-
ber. Det store fokus på national sammenligning skal væk.

4 Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad  
skal der i givet fald konkret til?

Ja. Vi skal investere massivt i folkeskolen. Vi bør investere, så enhver 
skole i princippet kan indføre et klasseloft på 24 elever pr klasse - 
men det bør være op til den enkelte skole, hvorledes man vil anvende 
ressourcerne.

5 Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  
eleverne vil tage med sig i livet?

En god skole er en skole, hvor der først og fremmest er TID. Tid til 
skolelederne til ledelsesopgaven, tid til lærerne til at være til stede  
for eleverne og kunne hjælpe, også de stille, fagligt svage eller ud-
satte, og ikke mindst tid til eleverne til, at de oplever, at det at gå i 
skole er sjovt og lærerigt på samme tid! Jeg håber, eleverne går ud  
af skolen som dannede, kulturbevidste, fagligt, socialt og personligt 
dygtige og ikke mindst forandringsparate unge mennesker.
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