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Sæt folkeskolen på dagsordenen til
folketingsvalget
Uro i timerne, for få peng e og høje klassekvotienter er folkeskolens største problemer
ifølg e forældrene. Det viser en undersøg else blandt folkeskoleforældre, som Skole og
Forældre har foretag et.
Der s kal være valg til Folketinget s enes t i juni i år.
En s tærk folkes kole kommer ikke af s ig s elv. Derfor
er det vigtigt, at folkes kolen bliver s at på
dags ordenen i den kommende valgkamp.
- Der s kal være medlemmer af det nye Folketing,
s om aktivt vil arbejde for en s tærk folkes kole i
Danmark. Ifølge forældrene er overs krifterne færre
børn i klas s en, ordentlig inklus ion og en rimelig
finans iering af folkes kolen. Min opfordring er, at
vælgerne tænker på folkes kolen, når de s tår i
s temmeboks en til det kommende folketings valg,
s iger Skole og Forældres formand, Ras mus
Edelberg.

Ifølge de kommunale nøgletal bruger kommunerne
omtrent s amme antal kroner pr. elev i 2018 s om i
2009, når man korrigerer for udviklingen i pris er og
lønninger, hhv. kr. 67.338 (2009) og kr. 67.237
(2018).

En unders øgels e, s om Skole og Forældre har
foretaget blandt forældre til børn i folkes kolen
vis er, at forældrene mener uro i klas s en, for få
penge og for s tore klas s er er de s tørs te
problemer i folkes kolen i øjeblikket.

- Som s amfund er vi blevet rigere s iden 2009. Det
er ikke s mittet af på folkes kolen. Vi er midt i en
højkonjunktur, s å det er både rimeligt og
nødvendigt, at folkes kolen
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får del i vels tands udviklingen på linje med det
øvrige s amfund, s iger Skole og Forældres formand.
Skole og Forældres formand opfordrer
folkes kolens forældre og s kolebes tyrels erne til at
engagere s ig i valgkampen.
- Skriv et debatindlæg, deltag i et valgmøde eller
arranger det s elv. Lav ops lag på s ociale medier og
tal med jeres familie, venner og bekendte om
folkes kolen. Folkes kolen er både utrolig vigtig for
s amfundet s om helhed og en afgørende faktor i
mange lokals amfund. Derfor s kal folkes kolen på
dags ordenen til folketings valget, s iger Ras mus
Edelberg.
Hvis du er interes s eret i at vide mere om
folkes kolens vilkår, kan du finde din lokale s kole
eller kommune på www.uvm.dk/s koletal og
www.uvm.dk/kommunetal Der er ogs å kommunalt
opdelte data om folkes kolen på www.noegletal.dk
– vælg ”undervis ning” under ”nøgletal”.

Yderligere kommentarer: Ras mus Edelberg,
lands formand, Skole og Forældre, mobil: 23 27 05
38
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