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19 ud af 20 forældre synes folkeskolen er god
God skole, g lade børn, der lærer nog et, men for meg et larm i timen. Sådan sig er forældre
om folkeskolen i ny undersøg else.
God s kole, glade børn, der lærer noget, men for
meget larm i timen. Sådan kan man s ammenfatte
en ny unders øgels e, der vis er, hvordan forældrene
s er på folkes kolen.

Der er ogs å kritikpunkter fra forældrene i
unders øgels en. 65 pct. af forældrene er enige eller
overvejende enige i, at der er meget fors tyrrende
s tøj i undervis ningen.

Rapporten, der er et led i
følgefors knings programmet til
folkes kolereformen, har en række
hovedkonklus ioner: Godt 95 pct. af forældrene
mener, at folkes kolen er god, og at deres børn
trives godt. Derudover mener s tørs tedelen af
forældrene, at deres børn bliver udfordret på et
pas s ende niveau, og at deres barn klarer s ig godt
fagligt. 87 pct. af forældrene er enige eller
overvejende enige i, at der et godt s ocialt klima i
klas s en, og 91 pct. mener, at barnets s koledag er
varieret og afveks lende.

- Kommunerne s kal holde op med at proppe for
mange elever ind i klas s erne, s om de gør mange
s teder i øjeblikket. Det er ikke nemt at få
børnefamilier til at købe hus i et s koledis trikt, hvis
de har hørt, at den lokale folkes kole har 30 elever i
hver klas s e, s iger Skole og Forældres formand,
Mette With Hagens en.
Læs mere om unders øgels erne fra
folkes kolereformens følgefors kning

- Den dans ke folkes kole er rigtig god. 19 ud af 20
forældre oplever glade børn, s om trives og lærer
noget i s kolen. Det er s vært at få armene ned, s iger
Skole og Forældres formand, Mette With Hagens en.

1

