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Kære medlemmer     juni 2015 

I forbindelse med folketingsvalget har Fredericia Lærerkreds sendt tre centrale spørgsmål til vore 
lokale folketingskandidater. Herunder kan svarene læses i uredigeret form.  
Fredericia Lærerkreds opfordrer alle medlemmer til at tage aktivt del i den politiske debat, særligt i 
forhold til spørgsmålene på underviserområdet.  
Først og fremmest opfordrer vi til at deltage i demokratiet med din stemme på torsdag. Godt valg til 
alle. 
 
 
Spørgsmål 1: Folkeskolereformen er igangsat i dette skoleår.  
På hvilke områder vil du som folketingsmedlem sikre dig at folkeskolereformen justeres så 
den kan blive en succes? 
 
Svar: 
 
John Nyborg - Socialdemokratiet: Der skal være et fokus på at arbejdsforholdene er i orden på 

skolerne, - det være sig aftaler om fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og medindflydelse på 

tilrettelæggelse af skoleåret. Samarbejdet mellem forskellige faggrupper skal højnes og der skal 

skabes en fælles læringsforståelse. 

 

Rune Christiansen – Radikale Venstre: Der er enormt meget godt i folkeskolereformen. Det øgede 

fokus på bevægelse, kravet om mere varierede undervisningsformer og ønsket om at levere mere 

understøttende undervisning til de svageste elever er alt sammen gode tiltag. Men reformen er 

desværre grundlæggende forkert finansieret. Det er således en katastrofal fejl, at reformen for at 

finansiere flere undervisningstimer har spist af den forberedelsestid, der er en forudsætning for 

differentieret og fagligt kvalificeret undervisning af høj kvalitet. Det er vi nødt til at lave om. For 

mig er det helt fint, at ledelsen har rum til at sætte mere forberedelsestid af til nogle opgaver end til 

andre, men reformen skal finansieres krone for krone, så den ikke indbefatter mindre samlet 

forberedelsestid per undervisningstime. Og så skal L409 ophæves og erstattes med en egentlig 

overenskomst, som begge parter kan acceptere.  

 

Lars Olesen – Socialistisk Folkeparti: Først og fremmest skal vi give reformen de rammer og den 

tid den kræver for at virke inden vi evaluerer og justerer alt for meget. Lærerne skal have mulighed 

for at udvikle alle de nye tiltag, så det bliver tilpasset rundt på skolerne. For mig og for SF er det 

vigtigt at folkeskolen bliver en løftestang for de børn der har det sværest og, for hvem det sociale 

miljø bliver en for stor modspiller for læring. Lektiecaféerne skal være obligatoriske og så skal man 

retænke lektiebegrebet i folkeskolen. De enkelte skoler skal have bedre mulighed for at tilrettelægge 

skoledagen så der bliver plads til studietid eller fordybelsestid, hvor fokus må være på at 

differentiere på den enkelte elevs behov. Egentligt ville jeg gerne afskaffe lektier i folkeskolens 

yngste klasser da hjemmearbejde er med til at forstærke den negative sociale arv. Først og 

fremmest skal reformen dog financieres og det kniber gevaldigt flere steder.   

 

Henri Nissen – Kristendemokraterne: Jeg mener, at heldagsskolen igen bør afskaffes. Den er en 

fejltagelse. Men vi vil medvirke til, at vi får rettet den til, så den trods alt fungerer. Vores formand 

Stig Grenov er selv lærer og brænder så meget for lærernes sag, at vi nogen gange må holde ham 

lidt i ro.  
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Susanne Eilersen – Dansk Folkeparti: Jeg mener der skal flere ressourcer til, sådan at der efter 

behov kan være to lære i nogle timer, i de klasser der har behov for det. Jeg vil også følge lektiecafe 

timerne her efter valget, hvor de bliver obligatoriske, sådan at de bliver et aktiv og ikke en 

parkering af elever. Så skal der fortsat være fokus på skoleleder kompetencerne, da det er lederen 

der skal sætte retningen og sørger for at lærere og elever trives og får det bedste udbytte af 

skoledagen. 

 

Spørgsmål 2: Inklusion er en igangværende proces i folkeskolen. 
I hvilken retning og hvordan ser du udviklingen af inklusion i årene fremover? 
 
Svar: 

 

John Nyborg – Socialdemokratiet: Inklusionen skal være afbalanceret så børn der ikke kan 

inkluderes har mulighed for at komme i specialskoler. Uddannelse af lærere og pædagoger er et 

"must" for at kunne løfte inklusionsopgaven. 

 

Rune Christiansen – Radikale Venstre: Som lektor ved landets største læreruddannelse og deltager 

i en række forsknings- og udviklingsarbejder på grundskoleområdet, så er dette her faktisk noget 

jeg ved noget om. Og inklusion er både et rigtigt og nødvendigt projekt men - beklager - ikke 

velegnet som kommunal spareøvelse. Og det er desværre ofte sådan det er endt. Mine forslag til 

hvordan vi nu kommer videre er følgende: 

1) Afsæt en ”inklusions-milliard” til at få inklusionen til at virke i folkeskolen, og løfte den 

tilbageværende specialundervisning. 

2) Etabler et social taxameter for fri- og privatskoler, så skolernes offentlige støtte også afhænger 

af, hvor mange børn med sproglige, sociale eller psykiske problemer de modtager. 

3) Finansier folkeskolereformen ordentligt, så forberedelsestiden normaliseres. Der er simpelthen 

nødt til at være tid til at planlægge en differentieret undervisning, der tager hensyn til de svageste 

elever uden at ofre resten. 

 

Lars Olesen – Socialistisk Folkeparti: Inklusion er et pædagogisk begreb og handler om at udvikle 

fællesskaber i skolen så flere kan være med. Folkeskolen skal være langt mere inkluderende i sin 

praksis og have rum og plads til at inkludere børn med særlige behov. Inklusionstanken kan udvide 

børnenes fællesskabskompetence og være en vigtig del af den almene dannelse. Folkeskolen skal 

kunne håndtere forskellighed. Det kræver et målrettet arbejde med fællesskaberne i skolen. Det 

kræver kompetencer på den enkelte skole og det kræver at der er nok dygtige voksne, der har et 

skarpt og refleksivt samarbejde omkring børnene. Kort sagt det kræver bedre rammer omkring det 

profesionelle trivselsarbejde på skolerne. Hvis inklusion forbliver en spareøvelse i kommunerne, 

som der desværre er for mange eksempler på, så skyder vi os selv i foden og så bliver det op af 

bakke. Det kræver tid, penge og plads, men det er den rigtige vej at gå.  

 

Henri Nissen – Kristendemokraterne: Det lyer så smukt, at man vil inkludere alle i klasserne, men 

der skal også være timer og kræfter til at klare elever med særlige problemer. Jeg mener, det er 

værd at overveje om vi skal skifte kurs. Det er bedre med koncentreret specialundervisning end med 

en inklusion, som ofte hverken er til gavn for de svage eller de øvrige elever. 

 

Susanne Eilersen - Vi skal sikre at pengene følger barnet, så der er de rigtige ressourcer, de rigtige 

steder. Inklusion er ikke en procentsats man skal nå, men synet på det enkelte barn, og hvor barnet 
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trives bedst. Jeg tror også man skal kigge bredere omkring inklusionsbørn og inddrage hele 

familien bedre en man gør i dag, sådan at familien får værktøjer eller hjælp til i fællesskab at kunne 

bidrage til en god skolegang. 

 

 

Spørgsmål 3: Folkeskolen har siden 2009 været præget af besparelser. 
Hvordan vil du arbejde for at folkeskolen bliver højt prioriteret i kommunernes økonomi? 
 
Svar: 
 

John Nyborg – Socialdemokratiet: Folkeskolen er en af grundstenene i børn og unges udvikling og 

læring, og skal være et område, hvor ressourcer skal modsvare de krav, der stilles til et moderne 

skolevæsen. Dvs. Skoleområdet og dagtilbudsområdet skal i budgetlægningen ses som områder der 

har første prioritering i ressource fordelingen. 

 

Rune Christiansen – Radikale Venstre: Det kan ske ved, at der dels afsættes konkrete statslige 

midler (herunder mit forslag om en såkaldt "inklusions-milliard") dels stilles tydeligere krav til 

kommunerne om hvad de skal levere, herunder hvad der udgør kvalificeret grundskoleundervisning, 

dvs. undervisning der er velforberedt og som varetages af et veluddannet og engageret personale. 

Kommunerne skal kunne fungere økonomisk, og jeg har ikke noget som helst imod skolelukninger 

eller nedskæringer, der sker på baggrund af faldende børnetal, eller ud fra et reelt ønske om at 

højne uddannelseskvaliteten ved at undgå meget små skoleenheder. Men det skal sikres, at 

kvaliteten i det skoletilbud som de enkelte kommuner leverer, bliver højere og mere ensartet. Også 

selv om det kommer til at koste penge nogle steder. 

 

       Lars Olesen – Socialistisk Folkeparti: Det er jo kommunerne der har det overordnede økonomiske 
ansvar, men jeg mener at skolereformen er underfinancieret og det kræver ganske enkelt flere 

øremærkede midler til skoleområdet og så kræver det skarphed i de lokale prioriteringer. Jeg vil 

ikke gå ind og lave en masse lovgivning, der binder kommunerne alt for stramt, men råderummet 

skal være større end det er i dag og så vil jeg gerne have det fordelt bedre mellem kommunerne så 

der bliver mindre forskel på, hvor mange penge der er til folkeskolen pr elev om man bor i Gentofte 

eller Fredericia.  

 

Henri Nissen– Kristendemokraterne: Staten skal ikke længere befale nul-vækst i kommunernes 

budgetter samtidig med, at udgifterne stiger. Kommunerne skal i princippet selv styre deres 

økonomi ved skatteudskrivning. Vi skal væk fra den centralisering, der sker overalt, og i stedet 

lægge ansvaret ud lokalt, hvor man som regel bedre kan se behovene og løse problemerne. 

 

Susanne Eilersen – Dansk Folkeparti: Det er et kommunal anliggende, som jeg mener varetages 

bedt hos kommunerne. Det er ikke bevist at den skole der bruger det største beløb pr. barn, er den 

kommune der løfter opgaven bedst. Tvært imod. Men viser det sig at der er kommuner der ikke kan 

leve op til de standarter der udstikkes fra folketinget, må der jo gribes ind. 

Vi skal huske at skolerne blev oplagt opgaven med at implementere den nye skolereform uden at der 

fulgte penge med fra regeringen. Så jeg er da villig til at se økonomien omkring vores folkeskole. 

 
Med venlig hilsen  

Per Breckling 


