
»Friskolerne er blevet en værdipolitisk kampplads. Enten er 
man for - eller imod. Som om, vi var i opposition til folkeskolen. 
Det er vi ikke!

Faktisk tror jeg på en stærk grundskole, der tager forældre- 
nes skolevalg alvorligt - uanset om det er kommunen eller 
forældrebestyrelsen, der er øverste myndighed. 

Jeg ser tegn på, at Danmark har svært ved at favne forskel-
lighederne, som friskolerne jo er et udtryk for. Det tror jeg er 
en farlig vej. Det er mangfoldigheden, der er friskolernes legi-
timitet og styrke, og friskolerne er et billede på det frisind, vi i 
Danmark bryster os af. Vi må turde forskelligheden og retten 
til at tro og mene, som man vil. Også når det kommer til udtryk 
i en friskoles værdigrundlag.

Hvert år dukker også nye friskoler op rundt omkring i Dan-
mark. Enten fordi forældrene søger andre værdier, end det  
den nærmeste folkeskole står for, eller fordi den lokale folke- 
skole bliver nedlagt eller lagt sammen med 3 andre skoler til 
en mastodont-skole. Det er ikke alle forældre, der elsker stor-
driftstanken, som mange kommuner er optagede af. 

Jeg synes, det er vældig urimeligt at klandre disse forældre- 
grupper for at tage skeen i egen hånd og sikre en lokal skole. 
Jeg synes tværtimod, det rimer på medborgerskab og civilsam-
fund.

Jeg tror på den lokale skoles værdi, og samtidigt mener jeg 
også, at skolerne skal kunne se ud over egen næsetip. Verden 
af i dag kræver globalt udsyn. Det er tvingende nødvendigt, 
at vores børn bliver optagede af bæredygtighed i bred be-
tydning. 

Alt det - og mere - vil jeg gerne debattere med alle jer, der 
har uddannelse, civilsamfund, medborgerskab, Verdensmål og 
skole på dagsordenen ved Folkemødet 2018. Jeg glæder mig!«
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