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Kære borgmestre og politikere i kommunernes børne- og ungeudvalg 

 

Et nyt skoleår skal til at gå i gang, og det stiller store krav til jer og alle de 

mange dygtige medarbejdere, der er på jeres folkeskoler.  

 

Det dyrebareste, vi har, er børnene. Derfor er det også helt afgørende, at 

vores folkeskoler fungerer, at de er et rart sted at komme for børnene, og 

at der er plads og tid til at skabe faglig udvikling og god trivsel for alle 

børn. Folkeskolen sammen med daginstitutionerne, sundhedsplejen og 

den øvrige tidlige og løbende børneindsats løser den efter min mening 

vigtigste opgave i vores samfund.  

 

Den allervigtigste del af den opgave er tiden med børnene, undervisnin-

gen, omsorgen, fagligheden og pædagogikken. Tiden og pengene må 

aldrig forsvinde i for meget papirarbejde og formålsløs dokumentation. 

Derfor har vi i den nye socialdemokratiske regering sat som ambition, at 

den offentlige sektor skal ledes på en ny måde, hvor vi gør op med kort-

sigtet styring, kontrol og for mange krav om dokumentation. Vi skal vi 

gøre op med unødvendigt bureaukrati og i stedet give mere frihed til 

skolerne. Det kræver en handlekraftig og kvalificeret ledelse. En ledelse, 

der rent faktisk har fokus på at lede frem for at styre.  

 

Det stiller også store krav til jeres arbejde inde på rådhuset. For hvornår 

skal I blande jer, og hvornår skal I holde jer væk og stole på, at skolerne 

har styr på det, de laver. Det er bestemt ikke en nem balancegang, men 

det er en vigtig balancegang hen imod en endnu bedre folkeskole, hvor 

alle børn trives og bliver dygtige, og hvor medarbejdernes arbejdsglæde 

præger undervisningen og arbejdet med børnene.  

 

Det er på børnene, vi kan se, om vi gør det godt nok, og om vi gør det 

på den rigtige måde. Vi har i den nye socialdemokratiske regering sat et 

ambitiøst mål om, at Danmark skal være det bedste land at være barn i. 

Det kræver en stærk og rummelig folkeskole med dygtige og engagerede 

lærere, pædagoger, ledere, bestyrelser og øvrige medarbejdere. Det har vi 
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allerede. Så udgangspunktet og fundamentet for at nå det mål er stærkt 

og solidt. Spørgsmålet er så, om de rammer, vi fra politisk hånd har givet 

skolerne at arbejde med, er de rigtige og er gode nok? Det har vi et fælles 

ansvar for at sikre. 

 

Jeg er utrolig stolt og privilegeret over at få muligheden for at være med 

til at sætte retningen for vores fælles folkeskole. Men også ydmyg. For 

jeg ved, hvor dygtige de er på skolerne, og hvor stor en indsats I lægger i 

kommunerne for at skabe de bedste rammer for skolernes undervisning.  

 

Jeg glæder mig til et godt samarbejde med jer og håber, at I alle fortsat vil 

bidrage til at skabe en god og tryg skole for alle vores børn. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 


