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Godt for forældre med frit skolevalg
Skole og Forældre er meg et tilfreds med, at frit skolevalg nu g øres permanent.
Børne- og Undervis nings minis ter Chris tine
A ntorini vil gøre fors øget med frit s kolevalg
permanent. Det er Skole og Forældre meget
tilfreds med.

fra andre s koler aktivt, s å problemerne løs es , hvor
de er, s iger Benedikte A s k Skotte.
Læs Børne- og Undervis nings minis teriets artikel
om frit s kolevalg og omtalen i Berlings ke Tidende

- Jeg s ynes det er helt rigtig s et af minis teren, at
hun ikke rører ved det fri s kolevalg. Det er en vigtig
friheds rettighed, s iger Skole og Forældres
formand, Benedikte A s k Skotte.
Det fri s kolevalg har eks is teret s iden 2005 og
unders øgels er vis er, at forældrene bakker
mas s ivt op om det frie s kolevalg.
- Jeg anerkender, at der nogle s teder er problemer
med s ocialt opdelte s koler. Det s kal bare ikke
løs es ved at indføre tvang over hele Danmark. Der
er mange andre måder at løs e de problemer på,
s iger Skole og Forældres formand.
Børne- og undervis nings minis teren vil s ammen
med de andre partier bag folkes koleforliget nu
overveje, hvordan man kan løs e problemerne med
s ocialt opdelte s koler.
- Der er gode eks empler på, at man gennem dialog
med forældrene i børnehaverne kan s lå myter og
rygter ihjel, s å forældrene kan lave et reelt tilvalg
af de lokale s koler. Ledels ens rolle er meget vigtig
i formidlingen af, hvordan s kolen takler faglighed
og dagligdagens udfordringer og konflikter. Dialog
og gennems igtighed er en god fremgangs måde,
liges om det er vigtigt med en anerkendels e af og
håndtering af de us ikkerheder, der ops tår hos
elever og forældre. Kort s agt et ordentligt
s kole/hjem-s amarbejde, s iger Benedikte A s k
Skotte.
Hun opfordrer derfor politikerne til i s ærlig grad at
s ætte ind på de s koler, hvor der faktis k er
udfordringer.
- Langt de fles te forældre øns ker at s ende deres
barn på den lokale folkes kole, hvis de s ynes de
kan. Møns trene i det fri s kolevalg vis er, hvor der er
udfordringer. Jeg opfordrer politikerne til at bruge
den viden og de gode erfaringer
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