
Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil 

ikke forstyrre folkeskolen med omvæltninger 

eller reform.

- Overordnet skal skolen tilbage til kernen, 

som for mig er den gode undervisning, siger 

ministeren. 

Altid gode hensigter

- Den skal være folkets skole. Vi har været 

gennem en årrække med mange forandrin-

ger, som samlet set kan betyde, at mange ikke 

føler, at folkeskolen er deres skole.

- Gennem den sidste dekade af år har der 

ikke altid været tid til at undervise. Mange for-

andringer har været til det gode, og alle er 

gennemført med gode hensigter.

- Men der er forældre, som fravælger fol-

keskolen. Der er elever, som trives, men også 

nogle fravalg af folkeskolen. Nogle lærere har 

mistet motivationen. Nu skal vi skabe bedre 

rammer.

- Skolen skal fungere på egne præmisser. 

Der skal være friere rammer lokalt. Vi skal fjer-

ne bureaukratiet, og vi skal inddrage lærerne; 

tage hensyn til arbejdsmiljøet og til lærernes 

efteruddannelse. Til det hører det gode værk-

tøj, som digitaliseringen kan være.

- Vi skal kort sagt skabe det gode børneliv!

- Børnene skal lære at fungere som demo-

kratiske borgere. Der har været for meget sy-

stemtænkning i skolen, mener Mere Riisager.

Pædagogernes profession 

Med den øgede frihed til den enkelte skole 

tænker ministeren på blandt andet skoleda-

gens længde, som for hende og Liberal Al-

liance var en af de store anstødssten i folke-

skolereformen. 

Merete Riisager gav især udtryk for skepsis 

overfor de lange skoledage og lektiecafeerne.

Hendes parti og Enhedslisten var de ene-

ste, der i folketingssalen stemte imod indfø-

relsen af lektiecafeer.

- Det gælder altid om at se børnenes be-

hov – og ikke forældrenes. I alle tilfælde skal 

mange tage bestik af børnene. Jeg kan godt 

forstå det, når en skole sætter en pædagog 

ind i de mindre klasser. Men jeg er også op-

taget af, at skolen anvender de professioner, 

medarbejderne har. 

- Når der i en lektiecafé med større elever 

stilles spørgsmål i matematik, er det ikke hel-

digt, hvis det er to pædagoger, der er til stede 

i cafeen. 

- Men jeg ved også, at det kan være svært 

for en skoleleder at få logistikken til at gå op, 

når der lægges skemaer, erkender undervis-

ningsministeren.

Af Laust Grove 

Vejlstrup

Undervisningsminister Merete Riisager har ikke planer om at reformere folkeskolen.
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Undervisningsminister 

Merete Riisager mener, 

at skolen skal fungere på 

sine egne præmisser, der 

skal være friere rammer 

lokalt, forældrene og 

lærerne skal inddrages og 

engageres. (Foto: Leitorp 

+ Vadskær.)

Fra folkeskole til folkets skole



Firkantet inklusion

Ministeren, der tidligere var fortaler 

for genindførelsen af specialklasser el-

ler OBS-klasser, siger i dag:

- Med den nye folkeskolelov skal 

skolen tage udgangspunkt i det en-

kelte barn. Det, mener jeg, er rigtigt 

i stedet for den $rkantede inklusion, 

der en overgang blev praktiseret, og 

som ikke var velforberedt. Øjnene skal 

rettes mod det enkelte barn og ikke 

mod en procentsats. 

- For nogle elever kan det at gå i 

en specialklasse være godt. Det kan 

f.eks. være børn med specielle behov 

eller meget voldsomme børn.

- Derfor skal vi konstant tage be-

stik af, hvad det er for elever, der er i 

en klasse. På det punkt er der sket en væsent-

lig udvikling, som skal fortsætte.

Som den enkelte skoleleder skal også sko-

lebestyrelserne med forældre have større ind-

%ydelse.

Verdens vigtigste job

- Skolen kan høre forældrebestyrelsen med 

hensyn til skemalægning, nævner Merete Ri-

isager som eksempel.

- Det har været efterspurgt af mange 

forældre, og der er også forskningsmæssigt 

belæg for det. Børnene klarer sig bedst, når 

deres forældre er interesseret og engageret i 

skolen.

- Det har en kæmpeeffekt at inddrage for-

ældrene, fastslår undervisningsministeren, der 

også er på vej med 500 millioner kroner for-

delt over tre år til nogle skoler.

- Det er rigtig vigtigt med fokus på elever, 

der har vanskeligt ved at følge med – men vi 

skal gøre det på en anden måde end hidtil.
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- Vi skal fokusere på skolelederne og de-

res engagement. Det betyder rigtig meget. At 

være skoleleder er verdens vigtigste job. De 

bærer et stort ansvar, siger ministeren.

- Elevernes trivsel, rammerne på skolen 

osv. er vigtige faktorer. Puljen på de 500 mil-

lioner kroner skal være en positiv pulje, som 

skal fordeles mellem skoler, der løfter børnene 

mere end forventet. De skal krediteres.

Bøgernes rolle

Som en anden vigtig opgave nævner under-

visningsministeren det pædagogiske lærings-

center.

- Det lærer børnene at åbne bøgerne. Det 

analoge rummer en vigtig rolle. Og lærings-

centret har ansvaret for både det analoge og 

det digitale.

- Meget tyder på, at der læseteknisk er 

meget at hente ved at læse bøger. Det kvali-

$cerer til anvendelsen af det dialoge, som jo 

er udgangspunktet i en stor del af undervis-

ningen.
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Merete Riisager !nder det 

pædagogiske læringscen-

ter vigtigt, fordi det lærer 

børnene at åbne bøgerne. 

Det analoge er vigtigt, og 

læringscentret har ansvaret 

for både det analoge og 

det digitale.
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