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Bøder og straf løser ikke alle problemer
Elever med stort fravær har brug for støtte, ikke at deres forældre bliver straffet
økonomisk.
Af Mette With Hagens en, lands formand, Skole og
Forældre

Et træk i børne- og ungeydels en vil ikke få dis s e
børn til at komme mere i s kole, deres problemer
kan endda voks e s ig endnu s tørre, ved at de
indirekte kan være med til at gøre familiens
økonomi endnu mere s tram.

Regeringens fors lag til at bekæmpe
parallels amfund betyder blandt andet, at forældre
s kal trækkes i børnepenge, hvis deres børn har
mere end 15 procents fravær i s kolen.

Der findes allerede lovgivning, s om pålægger
s kolelederen at reagere og agere, hvis eleven har
meget ulovligt fravær, og rigtig mange s koler gør
en s tor inds ats for at få nedbragt fraværet.
Værktøjerne til at bringe elevernes fravær ned
findes og bruges . De elever, s om på trods af
s kolens inds ats , har et s tort fravær har brug for
hjælp og s tøtte, de har ikke brug for at blive
s traffet økonomis k.

For mange børn og forældre handler det imidlertid
ikke om s jus k, s lendrian og manglende vilje, når
børnene bliver væk fra s kolen. Fra Skole og
Forældres forældrerådgivning ved vi, at nogle børn
eks empelvis kæmper med angs t og s kolevægring.
Børn med mas s ivt fravær får det ikke bedre af, at
forældrene mis ter næs te kvartals børne- og
ungeydels e. Det er jo ikke, fordi de er ude at s nolde
børnepengene op s ammen med forældrene, at de
ikke kommer i s kole. Der er meget andet og mere
på s pil i dis s e børns liv end børnecheck og
fraværs procenter.

Jeg har ogs å s vært ved at fores tille mig, at det
s kulle være s ærlig effektivt mod parallels amfund
at s traffe forældrene, hvis børnene ikke deltager i
nationale tes t.
I mange tilfælde kan det
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være problemer med s proget, der gør, at
efterkommere fra ikke-ves tlige lande s akker
bagud i s kolen. Derfor er det en god idé med en
tidlig s proginds ats inden s koles tart. Der er
elementer af denne karakter i regeringens plan –
og det s kal regeringen have ros for.
Sproget betyder imidlertid ogs å noget, når
børnene har været i s kole nogle år. Typis k bliver
s proget mere kompleks t på mellemtrinnet. Det
betyder, at nogle af de børn, der har tos progede
forældre, bliver hægtet af på det tids punkt. Skole
og Forældre havde gerne s et en s ærlig inds ats for
de elever og deres forældre i regeringens plan.
Regeringen vil ogs å s ende lærere og pædagoger i
fængs el, hvis de ikke laver underretninger nok på
elever, der har problemer. Som jeg fors tår
pædagoger, lærere og s ocialrådgivere er
problemet i dag det omvendte. Der bliver s krevet
s å mange underretninger fra s kolerne, at
s ocialrådgiverne ikke har res s ourcer til at følge op
på de underretninger, der allerede bliver lavet i
dag. Regeringens fors lag vil bare gøre det problem
værre.
Generelt s ynes jeg, at regeringens fors lag på
folkes koleområdet bærer meget præg af s traf og
pis k til forældre og ans atte. Der mangler pos itive
forventninger til, at både børn, forældre og ans atte
gør s ig umage hver dag og en del af fors lagene
kommer næppe til at virke efter hens igten.
Regeringens værktøjs kas s e på folkes koleområdet
i uds pillet om parallels amfund er s impelthen for
lille.
Forhandlingerne om regeringens uds pil s kal s nart
i gang i Folketinget. Min opfordring til regeringen
er at lytte til parterne omkring s kolen – børnene,
de ans atte og forældre.
Vi vil gerne løs e problemerne i folkes kolen, s å alle
børn får mulighed for at lykkes i s kolen.
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