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Resolution 3:  
Lærerne på de frie skoler afviser regeringens tankepoliti 
 
 
Til 
 
undervisningsminister Ellen Trane Nørby, kulturminister Bertel Haarder og 
integrationsminister Inger Støjberg, medlemmerne af Folketingets under-
visningsudvalg og partiernes politiske ordførere 
 
 
Folketinget skal ikke blande sig i, hvad lærerne på de frie skoler laver i fri-
tiden. Og politikerne skal heller ikke bestemme, hvad de frie skolers lærere 
mener, siger og tænker, når de har fri. 
 Men det er netop det, der sker med det forslag til ændring af friskolelo-
ven, som Folketinget førstebehandlede den 13. oktober 2016.  
 Lovforslaget kræver, at ledelsen på de frie skoler sikrer, at lærerne også i 
fritiden respekterer den særlige, regeringsgodkendte forståelse af demokra-
tisk dannelse.  
 Med kravet risikerer vi, at skolerne i fremtiden kan afskedige lærere,  
hvis de i deres fritid gør eller siger noget, som skaber tvivl om, at de bakker 
op om et retssamfund som det danske, med frihed, folkestyre og ligestilling. 
 Regeringens forslag er et alvorligt angreb på lærernes personlige frihed 
og et uhørt eksempel på sindelagskontrol.  
 Det er fuldkommen urimeligt, at regeringen på den måde udvider lærer-
nes forpligtelser over for skolen, så de gælder døgnet rundt, året rundt.  
 Lærerne på de frie skoler skal vurderes på, hvad de gør, mens de er på 
arbejde. De skal ikke bedømmes på deres holdninger og meninger, og heller 
ikke på, hvad de gør i fritiden, så længe de overholder landets love. 
 Frie Skolers Lærerforening opfordrer derfor Folketingets medlemmer til 
at ændre lovforslaget og fjerne dekorumkravet. 
 Vi skal ikke have Berufsverbot på de frie skoler.  
  
 
Frie Skolers Lærerforenings (FSL) repræsentantskab 
forsamlet på Hotel Nyborg Strand den 4. november 2016 
 


