
Den nye skolereform 

 

I skrivende stund har jeg ikke nærlæst indholdet i den nye skolereform. I medierne bliver der fokuseret en 

del på den længere tid, som eleverne og lærerne skal opholde sig på skolen. Det bliver spændende at få et 

mere indgående kendskab til indholdet, som jeg håber, at de tre vigtige aktører på området, eleverne, 

forældrene og lærerne har haft god mulighed for at få et ejerskab til. For ellers kan der nemt dannes myter, 

som kan forkludre de gode hensigter.  

 

Jeg håber også, skolerne får større selvbestemmelse indenfor de rammer kommunerne fastsætter, og det 

loven tilsiger – således elevernes forskelligheder kan blive tilgodeset, og således at alt ikke skal bestemmes 

centralt fra.  Det bør ikke kun være i skåltalerne, at man lovpriser elevernes og forældrenes indflydelse.  

 

Der kunne laves partnerskaber imellem forældre, elever og lærere om, at der skal være ro i klasserne, når 

det er påkrævet til undervisningen. Måske de tre parter kunne indgå en aftale om sanktioner, hvis eleverne 

gentagne gange opfører sig uhensigtsmæssigt, når det er påkrævet i undervisningstiden. Det kunne være 

reduktion i pengene til børnene. For lærerne kan jo være nok så dygtige og have nok så mange timer til 

rådighed, men hvis der er voldsom uro, når elevernes opmærksomhed er påkrævet, bliver de frataget 

muligheden for at udføre det arbejde, de er uddannet til.  Nogle kunne måske finde på at indføre 

skoleuniformer, så mærkevareræset kunne blive dæmpet lidt med mindre mobning til følge – de steder, 

hvor det er et problem.  Andre kunne indføre principper omkring venskaber klasserne/elevgrupper imellem 

eller lade de større elever deltage som hjælpelærere i de mindre klasser m. m. Alt tilpasset den enkelte 

skoles udfordringer med det mål at alle skal gå glade i skole. 

 

Ved at erfaringsudveksle og lære af de forskellige tiltag på skolerne, der har vist sig at virke, kunne de 

lavthængende frugter, som længe har været klar til plukning, høstes. Det ville ikke koste andet end, at 

forældrene skal leve op til deres ansvar om at sende undervisningsparate børn i skole. Der skal sættes ind 

med hjælp og et kærligt skub, hvis der er forældre, der ikke selv kan klare den opgave.  

 

Det er så vigtigt, at hver enkelt skoleelev bliver set som en stjerne, der kan få lov til at lyse.  Efter min 

mening, skal vi have afskaffet italesættelsen af, at børn automatisk bliver betegnet som ”svage”, fordi 

forældrenes situation kunne inspirere til det, for det vil nemt kunne blive en selvopfyldende profeti.  Vi skal 

turde stille krav. Vi skal give alle børn og unge, mulighed for til selv tage ansvar, folde sig ud og føle glæde 

ved at kunne mestre tilværelsen.   

 

Målet med den lokale selvbestemmelse skal være at skabe tryghed og god trivsel i skolen for både lærere 

og elever, som kan få banet vejen for bedre læring.  Det kan også være med til at få genskabt den 

nødvendige respekt for lærernes arbejde, hvilket vil være et godt udgangspunkt, når indholdet i den nye 

skolereform skal føres ud i livet. Endvidere kan det resultere i det ønskelige, at alle elever går ud af skolen 

som livsduelige mennesker. Det vil være godt for den enkelte elev og for samfundet. 
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