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ALTERNATIVET: SÆT FOLKESKOLEN FRI FRA ENSRETNING
Med 23 forslag ønsker Alternativet med et nyt udspil at sætte folkeskolen fri og gøre den til
konkurrencestats-fri-zone
Alternativet præsenterer i dag et folkeskoleudspil, der på en række grundlæggende parametre vil
forandre den danske folkeskole.
Udspillet, der har titlen ”En fri skole – for hoved, hjerte og hånd”, indeholder 23 konkrete forslag.
Alternativet vil blandt andet vinke farvel til obligatoriske nationale test, gøre karakterer til et valgfrit
evalueringsværktøj, sætte eksamensformen fri, indføre fire nye fag på skoleskemaet og lade det
være op til den enkelte skolebestyrelse at fastsætte skoledagens længde.
-

Vi ønsker helt overordnet at sætte folkeskolen fri for den christiansborgske ensretning, der i
alt for lang tid har hæmmet folkeskolens idékraft, selvstændighed og kreativitet i en
syndflod af konkurrencestatsmentalitet og målstyring, siger Carolina Magdalene Maier, der
er skoleordfører for Alternativet og som gennem politiske laboratorier og med input fra
aktørerne på undervisningsområdet har udviklet udspillet.

-

Det vigtigste for Alternativet er at sikre, at folkeskolen er gearet således, at den enkelte
elev, vores barn eller barnebarn, bliver rustet til en fremtid, hvor vi kommer til at arbejde og
leve på helt andre måder end i dag, siger Carolina Magdalene Maier.

De 23 forslag fra Alternativet indgår i ni delvisioner for skolepolitikken, der fremgår af udspillet;
blandt andet en mere selvstændig folkeskole, en ny og bedre evalueringskultur, en opprioritering af
ikke-boglige egenskaber, et større fokus på bæredygtighed og iværksætteri og en folkeskolen med
større lokal forankring og involvering.
-

Vi vil give den enkelte folkeskole mulighed for at indrette sig, som det giver bedst mening
for de elever og lærere, der er på skolen og for det lokalsamfund, som folkeskolen er en del
af. Folkeskolerne er i alt for lang tid blevet lagt i spændetrøje af politikere, der har
begrænset viden om, hvad der virker. Det vil vi gøre op med, siger Carolina Magdalene
Maier.

Ud over de allerede nævnte forslag indeholder udspillet således også forslag om nye rammer for
lærerne, som også vil få mulighed for at vælge en ny 5-årige læreruddannelse og mere tid til
sparring og forberedelse, grønne og økologiske madordninger og eksperimenter med såkaldt
omvendt inklusion, hvor ”almindelige” elever deltager i undervisning tilrettelagt for elever med
særlige behov.
Alternativets skoleudspil er det første i en række udspil på uddannelsesområdet. Senere vil følge
udspil også for ungdomsuddannelser og universiteter.
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