
                                                                                                                                                                                         
 

Pressemeddelelse fra Venstre i Sønderborg Kommune 
  

En stærkere folkeskole – højere faglighed, bedre trivsel 
og mere frihed 
  
”Vi skal sikre en stærkere folkeskole med mere frihed, faglighed og færre elever i klasserne. En 
folkeskole hvor flere beslutninger træffes ude på den lokale skole. Med færre projekter, der 
trækkes ned over hovedet på lærere, pædagoger og elever. Lad nu tiden gå til det vigtige, til 
kerneopgaven: God undervisning og bedre trivsel. Og giv skolerne frihed til at bestemme mere 
lokalt. For der er forskel på skolerne i Sønderborg Kommune, og det, der rigtigt på en skole, er 
det ikke nødvendigvis på en anden.” 
  
I Venstre vil vi bevare og udvikle alle vores folkeskoler. Det faglige niveau i folkeskolerne i 
Sønderborg Kommune er desværre faldet. Ser vi på de sidste to valgperioder, så lå eleverne i 
Sønderborg Kommune i 2014 på en 26. plads, når vi ser på de faglige resultater efter niende 
klasses afgangseksamen renset for de socioøkonomiske forskelle. Nu ligger Sønderborg på plads 
46. Det vil sige, at vi er faldet 20 pladser, og det, mener vi ikke, er godt nok. 
  
Venstre ønsker derfor, at der sættes en ny norm for, hvor mange elever, der som 
udgangspunkt optages i hver klasse. For der skal være ressourcer til at sikre færre elever i 
klasserne og dermed et bedre grundlag for at understøtte den enkelte elev. For Venstre er 
udgangspunktet 22 elever i klassen, men den enkelte skole skal have friheden til at gå med 
andre størrelser efter godkendelse i skolebestyrelsen. 
  
I dag er der flere steder på kommunens skoler, hvor der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at 
løfte inklusionen. Det er desværre blevet en spareøvelse og det går udover børnene. Når der 
ikke er den rette hjælp, tid og ressourcer til at løfte børn med særlige behov, uden det tager tid 
fra den samlede børnegruppe, så går det ofte skidt på flere fronter. Det er ikke godt nok. Derfor 
skal vi sikre flere ressourcer til inklusion, så den enkelte lærer og pædagog fagligt er klædt på 
til at løfte opgaven. 
  
”Der skal både være tid og ressourcer til at løfte alle børn, samt sikre deres faglige og sociale 
udvikling. Men der skal også være ressourcer til at sikre hurtig hjælp til de børn, der har 
særlige behov.” 
  
Det gælder bl.a. på ordblindeområdet, som vi ønsker mere fokus på. Der skal indføres mere 
systematisk brug af ordblindetest i vores skoler, og lærerne i indskolingen skal klædes bedre på 
til at kunne anvende ordblinde-risiko-testen og spotte ordblindhed. Når tal- eller ordblindhed 
konstateres, skal skolerne have en reel handlepligt, så det enkelte barn ikke står uden den 
nødvendige hjælp. 
  
Derudover skal vi have fokus på de højtbegavede elever. Alle børn har ret til at blive fagligt 
udfordret – også de allerdygtigste elever. Derfor skal der på tværs af skolerne sikres et 
talentspor for de dygtigste elever. 
  
Venstre ønsker i den kommende valgperiode at bruge flere anlægskroner på at prioritere 
nybygning, ombygning og et generelt løft at vores skoler. 
  



                                                                                                                                                                                         
”Det er en prioritering af fremtiden, og der skal i samarbejde med aktørerne om skolen lægges 
en plan, der omfatter en opgradering af alle kommunens skoler over den kommende 
tiårsperiode.” 
  
Venstre er også positive overfor at sikre et langt tættere og stærkere samarbejde mellem 
friskolerne og folkeskolerne. For mange steder i kommunen bor skolerne dør om dør, og der kan 
samarbejde være med til at sikre både en stærk folkeskole og en fri grundskole. 
  
”Venstre ønsker at investere massivt i vores folkeskole, men ikke på bekostning af vores 
friskoler. Derfor ønsker vi en ligestilling mellem skoletyperne i kommunen, så vores friskoler 
også får adgang til kommunens naturskoletilbud, svømmehaller, skolearrangementer, og at 
busruterne også planlægges efter friskolernes ringetider og behov.” 
  
Derfor skal pengene grundlæggende følge barnet, hvad end forældrene finder, at det er en 
folkeskole, en tysk skole eller en fri- og privatskole, der er det bedste for deres barn. 
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