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Forældre: Færre elever i klasserne
En undersøg else fra Skole og Forældre viser, at forældre ønsker færre elever i klasserne,
mere ro i timerne og flere peng e til folkeskolen.
Unders øgels en, s om Skole og Forældre har
gennemført blandt forældre til børn i folkes kolen,
vis er, at forældre is ær peger på uro i timerne, for
s tore klas s er og for få penge s om de s tore
problemer i folkes kolen i dag.

må gerne kos te penge,” s kriver en anden forælder.
Flere forældre i unders øgels en peger på, at der
ikke er tils trækkeligt med penge til folkes kolen.
”Giv folkes kolen nogle flere penge, s å vi kan få
nogle ordentlige forhold på s kolen og bedre tilbud
til børnene i undervis ningen,” s kriver en forælder.

”En klas s e med 28 elever er alt for meget og
lærerne kan ikke håndtere undervis ningen,” er en
af kommentarerne fra en forælder, der har
bes varet unders øgels en. ”En af vores døtre er
s tartet i en klas s e med 26 elever. Der er tre s por
med henholds vis 27, 26 og 25 elever. Jeg fors tår
ikke - ud over det økonomis ke pers pektiv - at der
ikke er lavet fire s por, når tryghed og nærhed er s å
vigtigt for børns trivs el. Dis s e ting er års ag til, at vi
går i s eriøs e overvejels er om at s tarte vores børn
op på privats kole,” s kriver en anden forælder.

Skole og Forældres formand, Mette With Hagens en,
opfordrer forældrene til at finde ud af, hvad
lokalpolitikerne mener om folkes kolen inden det
kommende kommunalvalg, og at hus ke at s ætte
kryds et på valgdagen.
- Find ud af, hvad dine lokalpolitikere vil med
folkes kolen, inden du s temmer. Hus k at nå frem til
s temmeboks en på valgdagen. Snak med dine
venner og familie, lav et ops lag på Facebook eller
s kriv et debatindlæg om folkes kolen til din
lokalavis . Gør noget, s å folkes kolen kommer på
dags ordenen til kommunalvalget. Det er os s om
forældre, der s kal gøre opmærks om på
folkes kolens vilkår. Det er os , der ved, hvor s koen
trykker ude på s kolerne,” s iger Mette With
Hagens en.

Forældrene opfordrer kommunalpolitikerne til at
s e folkes kolen s om en inves tering, ikke en udgift.
”Der s kal prioriteres flere midler til folkes kolen pengene kommer tifold igen om nogle år,” s kriver
en forælder.
”Børnene er vores fremtid. Det er vigtigt og det
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I unders øgels en blev forældre til børn i
folkes kolen bedt om at udpege de s tørs te
problemer i folkes kolen.

Tabel 1: Folkes kolens s tørs te problemer

2.885 forældre til børn i folkes kolen deltog i
unders øgels en, der blev gennemført i augus t
2017.
Kommunalvalget finder s ted den 21. november
2017.
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