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Fordybelsestid og kortere skoledag
Folkeskolereformen må ikke kuldsejle på g rund af uenig hed om oblig atorisk lektiecafe og
skoledag ens læng de.
Efter lang tids forhandlinger om en
folkes kolereform s er det ud til, at forhandlingerne
i Folketinget ris ikerer at s trande på uenighed om
s koledagens længde og obligatoris ke
lektiecafeer.
- Det vil være virkelig ærgerligt, hvis
folkes kolereformen ikke bliver til noget på
baggrund af to mindre uenigheder. Jeg vil fores lå
de øvrige forligs parter at acceptere en kortere
s koledag og at de kons ervative accepterer en
lektiecafe, s iger Skole og Forældres formand,
Mette With Hagens en.
Baggrunden for dette kompromis fors lag er, at
omkring en tredjedel af Skole og Forældres
medlemmer mener, at s koledagen i regeringens
uds pil er for lang, at indholdet af s koledagen
er vigtigere end længden på s koledagen og at
lektiecafeer burde være en del af det Kons ervative
Folkepartis dna.
- Skoledagens længde er ikke afgørende, s å jeg vil
opfordre de øvrige partier til at komme de
kons ervative i møde på det punkt. Samtidig har jeg
s vært ved at fors tå, hvorfor de kons ervative er
s keptis ke overfor lektiecafeer. Det giver rigtig god
mening med en periode i løbet af en s koledag, hvor
eleverne kan fordybe s ig i et emne, lave lektier, få
hjælp til det, de har s vært ved eller blive udfordret
til at gå videre med det s tof, de har i timerne. Der
er mange traditions rige s koler, der har
velfungerende, s ys tematis erede lektieordninger.
Det burde ikke være fremmed for en kons ervativ,
s iger Mette With Hagens en.
Mette With Hagens en opfordrer forhandlerne til at
lave fleks ible rammer for lektiecafeerne.
- En lektiecafe s kal være for alle elever og der s kal
være tale om tid til fordybels e, ikke bare at lave de
lektier, s om læreren har givet for. Mit fors lag er, at
man kalder det fordybels es tid og laver nogle
brede rammer, s om hver enkelt s kole kan udfylde,
s å de tilpas s es de lokale behov, s iger Skole og
Forældres formand.

1

