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ALTERNATIVET: INDFØR FIRE NYE FAG I FOLKESKOLEN
”Vi står over for en fremtid, hvor store omvæltninger, der tidligere fandt sted over flere
generation, vil ske inden for blot en enkelt, og det stiller helt nye krav til vores
uddannelsessystem,” forklarer skoleordfører Carolina Magdalene Maier (Å), der nu lægger
op til en gennemgribende nytænkning af undervisningen i folkeskolen. Fire nye fag skal
erstatte alt fra kristendomskundskab til historie og samfundsfag
Skoleskemaet for landets folkeskoleelever skal skrives grundlæggende om, hvis det står til
Alternativet. Partiet vil oprette fire nye fag, nemlig ”Klima og bæredygtighed”, ”Erkendelse”,
”Medborgerskab” og ”Kunst og kultur”.
Fagene skal erstatte naturfag, geografi, fysik-kemi, madkundskab, biologi, kristendomskundskab,
historie, samfundsfag, musik, billedkunst, sløjd og håndarbejde.
Det fremgår af Alternativets folkeskoleudspil, der bliver præsenteret efter vinterferien.
De nye fag – pånær ”Medborgerskab” – skal være obligatoriske fra 0.-9. klasse.
-

Vi står foran enorme omvæltninger af samfundet, som vi kender det. Det skyldes både
klimaforandringerne, hastigt stigende ulighed og den robotisering, som flere og flere er
begyndt at interesse sig for, siger Alternativets skoleordfører Carolina Magdalene Maier og
fortsætter:

-

Derfor skal folkeskolen indrettes helt anderledes – blandt andet ved, at vi gentænker den
undervisning, som eleverne får. Det gælder i forhold til hele den grønne omstilling, mens
også i forhold til at videreudvikle og styrke demokratiet og den næste udgave af
velfærdsstaten.

I tråd med Alternativets vision om at sætte folkeskolerne fri, lægger partiet op til, at den enkelte
folkeskole selv har frihed til at sammensætte og undervise i fagene på den måde, som giver
mening den. Det kan være som faste timer på skemaet, som projektforløb eller noget helt tredje.
-

Alternativet ønsker at sætte skolerne fri fra den detailstyring, der er fulgt med
Christiansborgs optagethed af fx nationale tests, elevplaner og målstyring. Og samtidig skal
vi berede vor børn på en fremtid, der er uforudsigelig og foranderlig, siger Carolina
Magdalene Maier og fortsætter:

-

Det kalder på et fokusskifte over på at styrke vores børn og unges evne til at lære – frem
for en fastholdelse i tråd med, at vi lige nu kan forestille os, hvad vi i fremtiden vil få brug
for. Det kan vi ikke længere.
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