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Kære Christine Antorini. 

 

Forhandlingerne af folkeskolereformen er i gang i Folketinget. 

 

Formålet med reform er som bekendt at: 

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 

- Tilliden og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel 

viden og praksis. 

 

Det er tre vigtige hovedformål, som jeg let kan skrive under på. Der er da også gode elementer i 

reformforslaget: Mere dansk og matematik, flere muligheder for valgfag, mere anvendelse af IT, 

fokus på udskoling, fokus på inklusion, bedre efteruddannelse af lærere. 

 

Men ingen af folkeskolens interessenter – Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Skole og 

Forældre, Elevorganisationen – har været ordentligt inddraget! Det virker heller ikke som om, 

reformen hviler på et grundlag af empirisk viden om, hvad der giver eleverne den bedste 

undervisning. Den baserer sig snarere på regeringens fornemmelser for, hvad, de tror, der virker. 

  

Vi er ikke imod, at eleverne skal have mere undervisning.  

Vi er ikke imod, at lærerne skal være mere tid på skolen.  

Vi er ikke imod, at der skal laves spændende undervisning. 

 

MEN vi er imod, at det er lærernes arbejdstid, der skal betale for en folkeskolereform, og vi er 

imod, at det kaldes en forbedring af folkeskolen, når det reelt vil blive en forringelse, hvis lærerne 

ikke har den nødvendige tid til at forberede en ordentlig undervisning. 

 

Det er afgørende vigtigt, at en reform bygger på den viden, som findes i forskning og praksis, og at 

alle skolens interessenter inddrages i reformen. I modsat fald famler vi som samfund i blinde og 

risikerer at bruge mange menneskelige og økonomiske resurser forgæves.  

 

Jeg ved, at du har været på mange skolebesøg rundt omkring i landet, men jeg har en oplevelse af, at 

du har set glansbilleder af Folkeskolen. 

 

Derfor vil jeg gerne invitere dig til at komme på besøg på en ganske almindelig folkeskole og tale 

med ganske almindelige lærere om, hvordan undervisningen foregår, og hvilke drømme de har om 

en fremtidig folkeskole. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Per Toft Haugaard 

Kredsformand. 
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