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Til politikere i kommunernes børne- og ungeudvalg  

     

     

 

Kære politikere i kommunernes børne- og ungeudvalg 

 

Eleverne fylder igen skolen og fritidstilbuddenes gange, lokaler og ude-

arealer med glade stemmer, nysgerrighed og virketrang.   

 

For de elever udgør både skolen og fritidstilbuddene en vigtig ramme for 

deres hverdag. Det er her, de tilbringer en stor del af deres vågne tid, det 

er her, de indgår i fællesskaber og skaber venskaber, og det er her, de 

dannes og uddannes til at blive aktive borgere. Tiden i skolen skal bruges 

til at lære færdigheder og opbygge et solidt fundament af viden, dannelse 

og kundskaber, rodfæste evnen og lysten til livslang læring samt lære at 

begå sig i fællesskaber. Og samtidig skabe sammenhæng til det liv, bør-

nene lever i fritidstilbuddet og uden for skolen med familie, venner og 

fritidsaktiviteter. Det er det fundament, børnene skal stå på, når de i 

fremtiden skal forme den livsbane, de drømmer om.  

 

Opgaven med dagligt at skabe fagligt stærke og trygge læringsmiljøer for 

vores børn, mener vi, er samfundets vigtigste. En ny undersøgelse, som 

Undervisningsministeriet netop har fået gennemført, viser da også, at 

elevernes trivsel og faglighed er nogle af de enkeltfaktorer, der har størst 

betydning for forældres valg af skole til deres barn. Skolen er blandt de 

allervigtigste temaer ved det kommende kommunalvalg. Skolens medar-

bejdere løfter hver dag en stor opgave ved engageret og kompetent at 

tage dette ansvar for elevernes trivsel og faglige og sociale udvikling på 

sig. 

 

I har som lokalpolitikere i spidsen for jeres forvaltninger en afgørende 

opgave med at sætte rammer for, at skolens ledelser, bestyrelser og med-

arbejdere har mulighed for skabe god undervisning og et godt børne- og 

skoleliv for eleverne. Kerneelementer heri er åndsfrihed, ligeværd, de-

mokrati og faglighed stående på samarbejde med forældrene og inddra-

gelse af eleverne. Vi har et fælles ansvar for at skabe de bedste rammer til 

at omsætte folkeskolens mål og formål til konkret pædagogisk praksis.  
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Der vil i det kommende år være fokus på at øge skolernes professionelle 

råderum. Det gælder bl.a. aftalen om at løsne på bindingerne i Fælles 

Mål.  

 

Herfra skal der lyde en fælles opfordring til at anvende det råderum, som 

folkeskolelovgivningen giver, til at indholdsudfylde rammerne og forme 

og udvikle videre på den varierende og motiverende skoledag med mas-

ser af læring og god undervisning, et godt arbejdsliv og det gode børne- 

og skoleliv på tværs af kommunens skole-og fritidstilbud. Så skoletiden – 

både tiden afsat til undervisning i fagene, bevægelse og den tid, der er 

afsat til at understøtte undervisningen i fagene – bruges meningsfuldt og 

fagligt velbegrundet på at dygtiggøre eleverne. 

 

Vi ønsker jer alle et godt skoleår. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anna Mee Allerslev og Merete Riisager 

 

 


