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Kære bestyrelser, skoleledelser, lærere og øvrige medarbejdere
Velkommen tilbage til et nyt skoleår.
Børnene er det dyrebareste, vi har, og derfor er de frie skoler sammen
med alle andre skoler med til at løse en af de vigtigste opgaver i vores
samfund
Vi har i den nye socialdemokratiske regering sat et ambitiøst mål om, at
Danmark skal være det bedste land at være barn i. Det kræver en stærk
og rummelig grundskole med dygtige og engagerede lærere, pædagoger,
ledere, bestyrelser og øvrige medarbejdere.
Derfor vil jeg først og fremmest sige jer en stor tak for det vigtige arbejde, I hver dag yder for at sikre vores børn en tryg og god skolegang og
de bedste forudsætninger for et godt liv.
Jeg vil som ny undervisningsminister have fokus på, at alle børn skal
have en chance. Og jeg mener det helt bogstaveligt, når jeg siger alle
børn. Skolen skal være et sted, hvor vi kan lære hinanden at kende på
tværs af kulturel baggrund og samfundslag. Derfor er vi i den nye regering enige med de Radikale, SF og Enhedslisten om at undersøge muligheden for at indføre et socialt taxameter på det statslige tilskud til frie
grundskoler, så flere skoler i Danmark påtager sig et større samfundsansvar.
Retten til at etablere og drive en friskole er sikret i den danske grundlov.
Den frihed skal vi værne om. Men med friheden følger et ansvar, og når
man får del i fællesskabets ressourcer, så skal man i sagens natur også
bidrage til fællesskabet. Hvilket uendeligt mange af jer gør hver eneste
dag. Forstås. Men der er fortsat en ubalance skolerne imellem i fordelingen af elever, og dermed i den samfundsopgave det er at få alle børn
med. Derfor vil regeringen gerne belønne de frie skoler, som påtager sig
et samfundsansvar ved at optage elever, som enten har haft en bumlet
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start på tilværelsen eller har fysiske, faglige, sociale eller andre udfordringer.
Jeg er utrolig stolt og privilegeret over at få muligheden for at være med
til at sætte retningen for uddannelsen af vores børn og unge i Danmark.
Men også ydmyg. For jeg ved, hvor dygtige I er derude på skolerne, og
hvor stor en indsats I hver dag lægger for at skabe den bedste undervisning og de bedste rammer for eleverne.
Jeg glæder mig til et godt samarbejde med jer og håber, at I alle fortsat vil
bidrage til at skabe en god og tryg skole for alle vores børn.
Jeg ønsker jer alle et godt skoleår.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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