7. november 2014

Til
Folketingets medlemmer og kommunalpolitikerne

Frie Skolers Lærerforening (FSL) er dybt bekymret
for folkeskolens situation
Frie Skolers Lærerforening (FSL) er dybt bekymret for folkeskolens situation.
De frie skoler er helt afhængige af en stærk folkeskole. En folkeskole, som de
frie skoler gerne vil være en aktiv med- og modspiller til. De frie skoler skal
være et alternativ til folkeskolen - ikke i konkurrence med folkeskolen. Vi
ønsker et godt samarbejde om den danske grundskole.
En lang række politiske reformer har præget folkeskolen i de seneste år.
Reformer, som medfører
-

at
at
at
at
at

folkeskoler i lokalområderne er blevet nedlagt
der er blevet etableret fælles ledelse for mange kommunale skoler
kravene til inklusion af særligt udfordrede elever er øget
skoledagen er blevet længere for såvel elever som for lærere og ledere
undervisnings- og arbejdsmængden for skolens lærere er øget.

Desværre har I, der sidder i Folketinget, villet alt for meget på for kort tid.
Mens I, som styrer kommunerne, tilsyneladende er mere optagede af at
effektivisere folkeskolen end af at drive og udvikle gode skoler. Derfor er
folkeskolen presset.
Lærere kan kun yde deres bedste, hvis de arbejder inden for klare rammer,
som de har mulighed for at udfylde.
Vi opfordrer derfor jer på Christiansborg til at støtte op om folkeskolen og
at gå aktivt ind i kampen for at leve op til den målsætning, som har været
italesat lige siden regeringsoplægget i 2005 - nemlig at skabe verdens bedste
folkeskole.
Og vi opfordrer jer i kommunerne til at tage jeres ejerskab af folkeskolen
alvorligt og udvikle attraktive, tidssvarende og gode skoler og arbejdspladser.
Og det gør I kun ved at inddrage såvel ledere som lærere i arbejdet med at
implementere kommunernes visioner for folkeskolen.
Giv folkeskolen ro og opbakning i stedet for tæsk og flere reformer – det vil
styrke den samlede danske grundskole.
Således vedtaget af
repræsentantskabet i Frie Skolers Lærerforening
forsamlet den 7. november 2014 i Middelfart.
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