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Hvad mener partierne/listerne? I forbindelse med det 

kommende kommunalvalg, har vi bedt partierne og 

listerne i vores område om at besvare nogle spørgsmål for 

at afklare deres skolepolitiske holdninger. 

 

Vi har også holdt dialogmøder med politikere på Ærø og i 

Svendborg og har planlagt et dialogmøde med politikere 

på Langeland i november. 

 

Formålet med disse tiltag er dels at give politikerne en 

indsigt i dagligdagen i folkeskolen anno 2021, dels at få 

dem til at tage stilling til de problematikker, vi oplever i 

skolen i dag. 

 

Vi har samlet besvarelserne i dette Valg-nyhedsbrev, så I 

har mulighed for at se, i hvilken retning, de forskellige 

partier og lister tænker, at folkeskolen skal gå. 

 

Lone Clemmensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalvalget 2021 - brug din 

stemme 
I dette nummer 

1 Kommunalvalg 2021 – brug din 

stemme 

2 Langeland – Socialdemokratiet (A) 

3 Langeland – Socialistisk Folkeparti (F) 

4 Langeland – Venstre (V) 

5 Langeland – Enhedslisten (Ø)   

6 Svendborg – Socialdemokratiet (A) 

7 Svendborg – Radikale Venstre (B) 

8 Svendborg – Det Konservative  

                            Folkeparti (C) 

9 Svendborg – Socialistisk Folkeparti (F) 

10 Svendborg – Liberal Alliance (I) 

11 Svendborg – Enhedslisten (Ø) 

12 Svendborg – Alternativet (Å) 

13 Ærø – Det Konservative Folkeparti (C) 

14 Ærø – Ærø i Centrum (M) 

15 Ærø – Venstre (V) 

16 Ærø – Ærøs Fremtid (Æ) 

17 Kalender 

17 Kontakt kredsen 
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Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får optimale muligheder for at 

kunne lykkedes med inklusionsdagsordenen? 

 

Socialdemokratiet Langeland vil arbejde for: 

• At der i samarbejde med forældre tilbydes forebyggende, rettidige 

og relevante tiltag til børn og unge, der har behov for særlig 

individuel, fleksibel og målrettet støtte personligt, fagligt eller 

socialt.  

• At alle børn og unge, der udviser læsevanskeligheder, ordblindhed 

eller talblindhed, skal sikres en hurtig og rettidig hjælp samt 

mulighed for at få den nødvendige undervisning samt eventuelle 

digitale hjælpemidler. 

• At vi har ressourcemedarbejdere, der skal fungere som en faglig 

kvalificeret ressource til børn med særlige vilkår i kommunens skoler 

– samt faglig sparringspartner til lærerne.  

• At lærere tilbydes relevant kompetenceudvikling indenfor 

inklusionsområdet. 

• At der i vores skoler er opmærksomhed på mangfoldige 

læringsmiljøer, herunder forskelligartede undervisningsformer, 

motiverende læringsmiljøer både inde og ude.  
 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienterne i folkeskolerne 

fremadrettet? 
 

Vi ønsker, at der max er 24 eleverne i klasserne. 
 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske udfordringer, 

dvs. bygninger og udendørsarealer og de øgede krav til nye 

undervisningsformer i folkeskolen. Fx: praksisfaglighed, klasser med 

specielle linjer, holddeling m.m.? 
 

Vi har gode og gennemtænkte fysiske rammer i vores skoler. 

Det er vores oplevelse, at vi i vores skoler er løbende opmærksomme 

på mangfoldige læringsmiljøer, herunder forskelligartede 

undervisningsformer, holddeling, motiverende læringsmiljøer både 

inde og ude. Vi vil forsat have fokus på, at vi vil tilbyde lærings-miljøer, 

der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring.  
 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, hvordan 

forholder I jer til dette? 
 

Socialdemokratiet Langeland er åbne overfor, at muligheden for 

kortere skoledage undersøges. 

 

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke? 
 

HELE folkeskoleområdet fortjener særlig opmærksomhed. Skolen er 

fundamentet i vores børns opvækst, udvikling og dannelse. Den skal 

udfordre samt styrke børn og unges personlige, faglige og sociale 

udvikling. Vi ønsker en skole, hvor børn, forældre og medarbejderes 

trivsel er i fokus, da trivsel er afgørende for læring og udvikling.  

Det er vores ønske, at vi i kommende periode kan styrke samarbejdet 

mellem medarbejdere, forældre og det politiske niveau. Dette kan 

blandt andet gøres ved, at dialogmøder mellem forældre og 

skolebestyrelser i hhv. skoler samt udvalget for Læring, Social og Kultur 

udvikles/udvides med større antal medarbejderrepræsentanter, så 

udvalget kan få et bredere indblik i dagligdagen samt konkrete tiltag, 

der arbejdes med i skolerne.   

 

A. Socialdemokratiet 
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Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale muligheder 

for at kunne lykkes med inklusionsdagsordenen? 
  

For at inklusionstanken overhovedet kan realiseres, er det af største 

vigtighed, at tilbuddet kun gives til elever, hvor den pædagogiske 

grundide tjener hensynet til elevens læring, mentale og sociale 

udvikling. Sagt med andre ord skal lærerne kunne arbejde med det 

rette udgangspunkt.  

Dette betyder, at skolevæsnet (in casu) på Langeland skal råde over 

multifacetterede tilbud til elever med særlige behov. 

For Langelands vedkommende bør en specialskole som Skrøbelev 

Skole (eller tilsvarende) opretholdes, og de ansatte specialelærere 

gives mulighed for kontinuerlig videreuddannelse, der målrettes 

elevernes særlige udfordringer og behov. 

Heraf følger, at inklusionsarbejdet i den alm. folkeskole udføres som en 

berigelse af elevernes samlede læring og livsduelighed. At sikre at 

eleverne er deltagende i fællesskaber og udvikler deres sociale 

kompetencer. Inklusion bør under ingen omstændighed være et 

"politisk udtryk" for en dårlig økonomi, men det gælder indlysende nok 

om at få så meget for pengene som muligt, og i den sammenhæng 

er opkvalificering af speciallærerne (som nævnt ovenfor) et skridt på 

vejen. 
 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter i folkeskolerne, 

fremadrettet? 

 

Antallet af elever i en alm skoleklasse må ikke overstige 24 på noget 

tidspunkt. Det må samtidigt være givet, at klasserne kan 

sammenlæses så meget som muligt. Her tænkes på fx projekt-

orienteret deling, holddeling efter fag og/eller niveau, årgang og på 

tværs af årgang, så undervisningen differentieres mest muligt. 
 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske udfordringer, 

dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede krav til nye 

undervisningsformer i folkeskolen? Fx: praksisfaglighed, klasser med 

specielle linjer, holddeling m.m. 
 

Praksisfagligheden tænkes tilgodeset ved tilrettelagt erhvervspraktik 

for de ældste årgange. Disse praktikperioder skal være af længere 

varighed, så eleven gives mulighed for et kvalificeret indblik i et 

fagområde. For den øvrige deling eller differentiering skal skolen åbne 

mulighed for den skemafri undervisning med respekt for folkeskolens 

afgangsprøve. 
 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, hvordan 

forholder I jer til dette? 
 

Eleven skal ikke være i skole ud over 27 timer om ugen. 

Afvikling af lærernes arbejdstid skal tilgodese lærernes mulighed for 

undervisning, forberedelse og andet elev-forældre relateret arbejde. 

Den ugentlige arbejdstid er i princippet 37 timer (anden fordeling 

aftales mellem parterne, centralt og lokalt). 
 

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke? 
 

Det er væsentligt, at tests tjener et veldefineret formål. Det er 

lærerteamet, der vælger evalueringsformen. 

Fokus skal være på elevens trivsel. Han/hun skal være glad for at 

komme i skole. Kun dermed optimeres elevens læring.  

F. Socialistisk Folkeparti 
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Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale muligheder 

for at kunne lykkes med inklusionsdagsordenen? 
 

Vi ønsker at give dem støtte af pædagoger i undervisningsforløbet. 

Sådan de kan være med til at skabe ro i klassen, og hjælpe de 

elever der har ekstra brug for det. 

 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter i folkeskolerne, 

fremadrettet? 

 

Vi følger det anbefalede tal 28 på Landsplan. Vi har dog i øjeblikket 

kun 5 klasser med over 24 elever. Vi samlæser klasser, hvis der er 

under 10 elever. 
 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske udfordringer, 

dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede krav til nye 

undervisningsformer i folkeskolen? Fx: praksisfaglighed, klasser med 

specielle linjer, holddeling m.m. 

 

Langeland har i COVID-19-tiden været så heldige, at der har været 

rigelig plads og med adgang til hver enkelt klasse udefra. På 

Langeland har vi renoveret og nybygget skoler, så vi er godt 

forberedte. Elevtallet desværre faldende, så derfor har vi ingen 

pladsproblemer. 

 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, hvordan 

forholder I jer til dette? 
 

Vi har brugt 2-lærerordningen i nogle timer og i nogle klasser. Dette 

må gerne fortsætte. 

 

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke? 
 

Vi har en heldagsskole med ca. 20 elever med særlige behov og 

udfordringer. Dette er et område i udvikling, som skal følges med stor 

opmærksomhed. 

V. Venstre 
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Ø. Enhedslisten 

Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale 

muligheder for at kunne lykkes med 

inklusionsdagsordenen? 
 

Vi vil holde fast på kravet om den rigtige faglige normering 

klasserummet. I nogle situationer 1-1 i understøttende 

undervisning. 
 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter i folkeskolerne, 

fremadrettet? 

 

Klassekvotienten må og skal reguleres ned. Det er ikke 

rimelige undervisningsrammer! 
 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske 

udfordringer, dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede 

krav til nye undervisningsformer i folkeskolen? Fx: 

praksisfaglighed, klasser med specielle linjer, holddeling 

m.m. 

 

Det skal altid ske i tæt dialog og samarbejde med de 

fagpersoner som er ansvarlige for de fysiske skolefaciliteter.  
 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, 

hvordan forholder I jer til dette? 
 

De lange skoledage skal være et overstået kapitel. Trætte 

elever og trætte lærere er ikke skolens fremtid. 
 

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke? 
 

Elever med udfordringer i fag og social interaktion. Fag 

Emne: Demokratiforståelse? 
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Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale muligheder 

for at kunne lykkes med mangfoldige læringsmiljøer? 
 

Den økonomi som tidligere har tilgået specialområdet, vil i øget 

grad begynde at tilgå normalområdet, så det kan lykkedes med de 

mangfoldige læringsmiljøer. Der vil altså blive flere midler til to-lærer 

ordning og til efteruddannelse. Endvidere ønsker vi at investere i 

bedre faciliteter på skolerne så opdelt undervisning bliver en reel 

mulighed. 

 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter i folkeskolerne, 

fremadrettet? 

 

Fremadrettet ønsker vi at reducere klasseloftet igen. Dog blev loftet 

hævet for at løse en økonomisk udfordring, og vi ønsker ikke at 

skabe den samme udfordring igen. Derfor er det nødvendigt at 

have tilstrækkeligt med midler i fald det skal reduceres igen. 

 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske 

udfordringer, dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede krav til 

nye undervisningsformer i folkeskolen? Fx: praksisfaglighed, klasser 

med specielle linjer, holddeling m.m. 

 

I vores valgprogram for 2022-2026 ønsker vi at investere i bedre 

faciliteter for folkeskolen. Det vil også sige nye faglokaler og nye 

udendørs arealer. Dog er det noget som allerede er påbegyndt i 

denne periode, og som vi ønsker at fortsætte.  

 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, hvordan 

forholder I jer til dette? 

 

Vi er opmærksomme på udfordringen, og er for kortere skoledag. Vi 

vil gerne arbejde for lokale løsninger, men den store opgave skal 

tages på Christiansborg. 

  

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke? 

 

Vores fokus er på de mest udsatte i folkeskolen. Vi ønsker at sikre, at 

alle elever i Svendborg kommune forlader folkeskolen med mindst 

02 i dansk og matematik, så alle kan starte på en 

erhvervsuddannelse. Og vi vil sikre at folkeskolen i Svendborg, er et 

sted hvor alle elever kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt. 

Til sidst vil vi gerne understrege at vi i Socialdemokratiet har fokus på 

at forbedre rammerne for vores folkeskoler i den kommende 

periode. Efter 4 år med først en sparerunde som ramte folkeskolen 

på flere måder, og siden med en forbedret kommunal økonomi som 

primært kom vores ældreområde og vores dagtilbud til gode, er 

det folkeskolens tur. 

 

A. Socialdemokratiet 
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B. Radikale Venstre 

Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale muligheder for at 

kunne lykkes med mangfoldige læringsmiljøer? 
 

Radikale Venstre er repræsenteret i Børne- og Ungeudvalget, og i 2019 

var vi med til at vedtage en ny ramme for arbejdet med mangfoldige 

læringsmiljøer i Svendborg. Her er det ambitionen, at også børn med 

særlige behov skal have mulighed for at deltage i betydningsfulde og 

udviklende fællesskaber i de almene klasser, og at flest mulige børn skal 

have udbytte af de almene tilbud. Vi står ved ambitionen og anerkender 

samtidig, at vi har brug for ændringer i de nærmeste år, hvis vi skal lykkes 

med den. Lærerne og pædagogerne er udfordret til det yderste, og 

løsningen af adfærds- og trivselsopgaverne står for ofte i vejen for at løse 

undervisnings- og læringsopgaven tilfredsstillende. En del af løsningen er 

at skabe plads til flere to-lærerordninger. 
 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske udfordringer, 

dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede krav til nye 

undervisningsformer i folkeskolen? Fx: Praksisfaglighed, klasser med 

specielle linjer, holddeling m.m. 

 
 

Det er også nødvendigt med gennemgribende ændringer af de fysiske 

rammer på skolerne. Hvis vi skal lykkes med de mangfoldige 

læringsmiljøer skal skolerne i langt højere grad arbejde med hold-deling, 

særlige linje-profiler og stærkere prioritering af praksisfaglig-heden. Hertil 

kommer, at erfaringerne fra Corona peger på mange pædagogiske 

fordele ved øget udeundervisning, som også stiller krav til ændringer i 

udemiljøet. Der er behov for et omfattende anlægs-program, som 

kommer til at strække sig over flere år. Nogle af de første skridt handler 

om at styrke den direkte dialog mellem Center for Ejendomme og Teknisk 

Service (CETS) og de enkelte skoler, og at gøre prioriteringerne hos CETS 

gennemskuelige for lærere og ledere: Hvor står vi på listen og hvorfor? 
 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, hvordan 

forholder I jer til dette? 

 

Vi er enige i, at de lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, 

og at kortere skoledage kan være en vej frem – også når det handler 

om at lykkes med de mangfoldige læringsmiljøer. I første omgang bør vi 

sætte skolerne fri fra det såkaldte idrætsskoleprojekt som i dag er 

reduceret til et krav om fire ekstra idrætstimer om ugen i 0.-6. klasse. 

Skolerne skal have frihed til at bruge de fire timer til noget andet, fx 

udvidet brug af to-lærerordninger. Samtidig vil vi arbejde for, at skolerne 

holder fokus på potentialet i at sikre mere bevægelse i skolen. Bevægel-

sesdidaktikken rummer et stort potentiale for at styrke læringen i alle 

skolens fag, og her bør idrætslærerne opmuntres til at bidrage med 

deres særlige viden og kompetence om kropslig dannelse m.v. 
 

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke? 
 

Vi vil arbejde for at styrke den direkte dialog mellem lærerne og det 

politiske niveau i Svendborg som supplement til de nuværende 

dialogmøder mellem Børne- og Ungeudvalget, forældrebestyrelser og 

skoleledere. I de kommende år skal vi finde veje til at styrke folkeskolen, 

og vi har gavn af en tæt dialog med de fagprofessionelle forud for vores 

prioriteringer mellem ændringer af skolernes fysiske rammer, nedsatte 

klassekvotienter og kortere skoledage.  
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C. Det Konservative Folkeparti 

Folkeparti 

Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale muligheder for 

at kunne lykkes med mangfoldige læringsmiljøer? 

Mangfoldige læringsmiljøer er vedtaget i foråret 2019 og skal løbende 

udvikles i et samarbejde mellem PPR, skoler, dagtilbud, skoleafdelingen 

mm. Videndeling, inddragelse af specialpædgogisk viden, praksisnær 

kompetenceudvikling danner rammen for den løbende udvikling af 

undervisningen. Det er der afsat yderligere 4 mio. til årligt - udover de 

midler, der i forvejen er afsat på området. Nedlukning på grund af 

COVID-19 har naturligvis vanskeliggjort opstartsprocessen, men det er 

en udviklingsproces, der vil være et vilkår fremadrettet. Trainee-

ordningen i forbindelse med UCL’s læreruddannelse i Svendborg vil 

tilføre yderligere resurser og kompetencer til arbejdet med 

mangfoldige læringsmiljøer. 
 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter i folkeskolerne, fremadrettet? 

I Svendborg er der i gennemsnit ca. 22 elever i klasserne. Der er meget 

få klasser med 27 og 28 elever i klasserne, og skoler med 27 og 28 

elever i klasser, får tildelt midler, der muliggør holddeling, 2-lærer-

systemer mv. Vi finder derfor, at vi med den differentierede resurse-

tildelingsmodel har sikret alle skoler i Svendborg en fornuftig økonomi til 

at drive gode skoler med trivsel og læring. Vi vil derfor ikke prioritere 

økonomi til at ændre maksimale klassestørrelse fra 28 til 26. 
 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske udfordringer, 

dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede krav til nye 

undervisningsformer i folkeskolen? Fx: Praksisfaglighed, klasser med 

specielle linjer, holddeling m.m. 

Der er afsat midler til faglokaler og indretning af mangfoldige 

læringsmiljøer. Dem vil vi pulje med de midler, der er afsat til renovering 

og vedligehold. Der vil derfor gradvis ske en opgradering af de fysiske 

faciliteter. Der vil være behov for yderligere midler til udvikling af 

udearealer. Det vil vi gerne prioriterer. Det er derfor også en løbende 

proces, hvor flere skoler allerede har fået en opgradering og de øvrige 

skoler vil blive opgraderet i de kommende år. 
 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, hvordan 

forholder I jer til dette? 

Det hele menneske dannes gennem en mangfoldighed af aktiviteter 

og i Det Konservative Folkeparti ønsker vi derfor, at den enkelte elev 

skal have mulighed for at være aktiv i foreninger, at have fritidsjob, at 

være frivillig leder, at have tid til samvær med kammerater og familie. 

Derfor ønsker vi kortere skoledage i det omfang, det er muligt. Det kan 

ske gennem, samarbejder med foreninger, hvor dele af den 

understøttende undervisning afvikles. Vi vil sætte fokus på, at 

skoleledelserne har fokus på fleksible arbejdsvilkår for medarbejderne 

og mulighed for hjemmearbejde ved f.eks. rettearbejde og individuel 

forberedelse. 
 

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke? 

Udviklingen af mangfoldige læringsmiljøer er vores helt store fokus, der 

skal sikre, at endnu flere børn og unge er i trivsel og udvikler sig fagligt, 

socialt og personligt. Særlige indsatser som fritidsjobambassadør og 

fremskudt funktion prioriterer vi højt, da det bidrager til at særlige 

grupper understøttes og løftes. 
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F. Socialistisk Folkeparti 

Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale muligheder 

for at kunne lykkes med mangfoldige læringsmiljøer? 
 

SF vil understøtte lærerne ved at skabe øgede muligheder for to-

lærerordning samt arbejde for mere forberedelsestid ved at sænke 

undervisningstimetallet svarende til 23 lektioner pr. uge. Med to-

lærerordning vil lærerteamet bl.a. have større mulighed for 

refleksion og iagttagelse af læring, udvikling og trivsel i klassen til 

gavn for det enkelte barn og lærernes udvikling af undervisningen. 

Det kræver samarbejde, tid, overblik og koordinering m.m. at gøre 

undervisningen varieret, spændende og differentieret til gavn for 

alle elever. SF mener, at det er væsentligt, at lærerne har den 

fornødne tid til, at de kan forberede deres undervisning og skabe 

læringsmiljøer, der tilgodeser alle børn. 
 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter i folkeskolerne, 

fremadrettet? 
 

SF vil arbejde for færre elever i klasserne. Klassestørrelser på 28 eller 

29 børn gør det svært for læreren at understøtte det enkelte barns 

personlige, sociale og faglige udvikling. SF vil derfor arbejde for, at 

der højst må være 24 elever i klasserne. 
 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske 

udfordringer, dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede krav til 

nye undervisningsformer i folkeskolen? Fx: Praksisfaglighed, klasser 

med specielle linjer, holddeling m.m. 
 

For SF er mangfoldige læringsmiljøer og bevægelse i fagene m.m. 

meget relevante elementer i en god og lærerig skoledag. Det er 

derfor væsentligt, at der prioriteres midler og muligheder for at 

understøtte dette.  
 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, hvordan 

forholder I jer til dette? 
 

SF vil arbejde for at skoledagene bliver kortere for alle børn i 

Svendborg Kommune. Der er evidens for med evalueringsrapporten 

af folkeskolereformen, at længere skoledage ikke har hævet 

elevernes faglige niveau eller trivsel. Evalueringen viser, og vi hører 

fra lærerne, at mange børn er trætte, at børnene har svært ved at 

koncentrere sig og overskue længden af skoledagen. Det bevirker, 

at lærerne har sværere ved at fastholde børnenes motivation og 

fokus i timerne sidst på dagen. Lærerne fortæller også om mere støj, 

uro og flere konflikter, hvilket besværliggør en kvalificeret 

undervisning for alle børnene i disse timer. Derfor vil SF arbejde for 

kortere skoledage for både børnenes og lærernes skyld. 
 

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke? 
 

Der er mange områder, som SF mener fortjener særlig 

opmærksomhed, også flere end vi nævner her. Understøttelse af 

mangfoldige læringsmiljøer til gavn for alle børn. Åben skole, hvor 

den enkelte folkeskole interagerer mere med lokalmiljøet. Mere 

varieret skole med forskelligartet og differentieret undervisning. 
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I. Liberal Alliance 

Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale muligheder 

for at kunne lykkes med mangfoldige læringsmiljøer? 
 

Lærerne er eksperterne, og skolerne skal have frihed til at vurdere, 

hvad der skal til for at netop deres skole får mest ud af både lærer- 

og elevpotentiale. Vi ønsker dem fri af folkeskolereformen.  

Plads til individuelle undervisningsbehov, tolærerordninger i flere timer 

og tid til efteruddannelse, sparring og team-samarbejde. 
 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter i folkeskolerne, 

fremadrettet? 
 

Klassekvotienterne er ikke den reelle udfordring, da der både kan 

være fordele og ulemper ved såvel store som små klasser. Dog kan 

der flere steder være behov for bedre fysiske rammer for at opnå 

god indlæring, så man fx kan dele en klasse på 28 elever op i mindre 

hold. Det er nødvendigt, hvis man skal lykkes med mangfoldige 

læringsmiljøer. Tolærerordning i flere timer skal prioriteres. 
 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske udfordringer, 

dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede krav til nye 

undervisningsformer i folkeskolen? Fx: praksisfaglighed, klasser med 

specielle linjer, holddeling m.m. 
 

De fysiske rammer danner grundlag for læring og trivsel og skal være 

i orden på alle skoler. Kommunen skal sørge for, at alle skoler bliver 

vedligeholdt, og at skolerne har de rammer, der kræves, uanset om 

det gælder teoretisk undervisning eller praktiske fag. Spørg skolerne, 

hvad der står på deres ønskeliste, og gør det muligt for skolerne at 

spare op til større projekter. 
 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, hvordan 

forholder I jer til dette? 
 

Kreativiteten og fleksibiliteten skal ind på lærerværelset igen. 

Der skal være tid til at nå alle opgaver, og der skal være fleksibilitet 

mellem de forskellige opgaver, så lærerne får tid til at forberede sig 

optimalt. Forberedelsestiden behøver ikke kun at være på skolen. 

Lange skoledage bør revurderes, da udbyttet er tvivlsomt, og det er 

vigtigt, at eleverne også har energi til at prioritere fritidsinteresser. 
 

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke? 
 

Børn med særlige behov. Her er det særligt vigtigt, at der er den 

nødvendige hjælp. En succeshistorie betyder en kæmpe forskel for 

børnene både på kort sigt, men også på længere sigt efter skolen. 

Der skal også mere fokus på de ”stærke elever” i folkeskolen, som 

risikerer at blive tabt, hvis der ikke også er fokus på dem.  

Sæt fokus på talent hos alle elever. Alle har et talent og flair for 

noget. Det kan være en eller flere ting. Her er det vigtigt at 

respektere og sætte fokus på, hvad den enkelte elev er god til og på 

den måde støtte denne i at vokse. 

Lektiecaféer med hjælp fra faglærere til de fag, eleverne har svært 

ved. 

Ordblindestrategi – tidlig udredning og indsats. 
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Ø. Enhedslisten  
 

  

 

 

 
 

 

Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale muligheder 

for at kunne lykkes med mangfoldige læringsmiljøer? 

 

Det er afgørende for at lykkes med de mangfoldige læringsmiljøer, at 

der er to-lærerordning i en væsentlig del af timerne. Det er vigtigt, at 

den ekstra lærer er uddannet ift. de børn med særlige behov, der er. 

Der skal være velindrettede lokaler, så de enkelte elever kan få den 

nødvendige ro, eller at der kan arbejdes med flere hold.  

Men der vil også være børn, som vil have større glæde af et 

specialtilbud, så det skal også være muligt. 

 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter i folkeskolerne, 

fremadrettet? 

 

Enhedslisten synes, det forkert at hæve den maksimale klassekvotient 

i Svendborg Kommune fra 26 til 28. Enhedslisten ville hellere gå den 

anden vej og have en maksimal klassekvotient på 24 elever pr. 

klasse. De store klasser er særligt en udfordring, når man skal 

inkludere elever med vidt forskellige behov, som det er tilfældet i 

arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer. 

 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske udfordringer, 

dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede krav til nye 

undervisningsformer i folkeskolen? Fx: praksisfaglighed, klasser med 

specielle linjer, holddeling m.m. 

 

Skolernes faciliteter skal løbende forbedres ud fra en overordnet 

prioritering af, hvor der er størst behov. Det fordrer naturligvis den 

nødvendige økonomi.  Vi vil også gerne styrke skolernes fælles 

faciliteter, såsom Natur- og Miljøskolen, som vi gerne ser udvidet med 

et formidlingscenter i Vand og Affalds regi med fokus på rent 

drikkevand, spildevand og udfordringer med klimaændringer. 

 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, hvordan 

forholder I jer til dette? 

 

Enhedslisten mener grundlæggende, at skolereformen var en fejl fra 

starten med mindre tid til forberedelse for lærerne og flere 

undervisningstimer til eleverne. Derfor vil vi gerne tage en dialog med 

skolerne og give dem muligheden for at lave kortere skoledage.  For 

klassetrin, som er omfattet idrætsskolekonceptet, må bindingerne 

blødes op på, at bevægelse i vid udstrækning skal foregå som 

skemalagte idrætstimer. Vi ser gerne, at skolerne inddrager 

bevægelse på forskellig vis og samtidig får mulighed for kortere 

skoledage. 

 

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke? 

 

Det er afgørende at to-sprogede børn får de rette tilbud, så de har 

de bedst mulige forudsætninger for læring på lige fod med et-

sprogede elever.  Der skal også være fokus på børn med 

læsevanskeligheder. 

Enhedslisten vil gerne have forståelse for klima og miljø mere ind i 

skolernes praksis og undervisning gennem affaldssortering, mere 

økologi og udeskole i naturen. Vi vil også gerne styrke det kreative 

gennem samarbejde med musikskolen. 
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Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale forhold til at 

lykkes med mangfoldige læringsmiljøer? 
 

Særligt det spørgsmål, vil vi svare på med største ydmyghed, for der 

ikke er nogen lette løsninger. Denne udfordring og vores folkeskole 

er simpelthen underfinansieret. Det ønsker Alternativet at lave om 

på! Vi mener, at det er helt afgørende for at lykkes med 

mangfoldige læringsmiljøer, at PPR fungerer. Derfor vil vi prioritere 

løbende at udvikle PPR, så det passer til skolernes behov. PPR-

psykologer skal være dygtige til at kunne udvikle 

læringsmiljøer/børnefællesskaber, og de skal være dygtige til at 

give disse redskaber videre til lærerne, så de gennem hele 

arbejdslivet bliver fagligt klædt på til de udfordringer, de møder. 

Derudover er det vigtigt at sørge for, at skolerne har lærere, som 

har en særlig viden indenfor et givent område, fx ordblindhed eller 

ADHD, som lærerne kan opsøge og få faglig sparring om.  
 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter fremadrettet? 
 

De er for høje, simpelthen.  
 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske 

udfordringer, dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede krav til 

undervisningsformer? 
 

Vi mener, at vi skal forsøge at skabe nogle gode tilbud til 

indskolingsklasser om at kunne blive transporteret til 

udeskolefaciliteter i naturen. Både for at skabe en forbindelse 

mellem barn og natur, men også fordi at det vil frigøre plads på 

skolerne, som vil have flere lokaler til rådighed. I forhold til 

praksisfagene, som fx håndværk & design samt madkundskab, 

kunne det overvejes at lave nogle centre for disse praksisfag, hvor 

klasser hele dage vil boltre sig i toplærke faciliteter, fremfor at hver 

skole skal have sine egne redskaber.  
 

De mange lange skoledage udfordrer både elever og lærere, 

hvordan forholder I jer til dette? 
 

I Alternativet tror vi på, at der altid sker læring - også selvom den 

ikke er læringsstyret. Derfor ser vi ikke noget problem med at give 

skolerne dispensationer til at forkorte skoledagene. Hvis nogle af de 

lange skoledage skyldes tiltag fra kommunen, må skolerne se på 

om disse er nødvendige og gå i dialog herom. 
 

Er der specielle områder af folkeskolen som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke? 
 

Generelt ønsker vi en skolekultur, hvor den enkelte skole og enkelte 

lærer har meget større frihed til at udøve skolen på den måde, de 

finder bedst. Læringsmålsstyret undervisning har taget for meget 

overhånd, og den almene dannelse, kreativitet og trivsel lider 

trange kår.  

 

 

Å. Alternativet 
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C. Det Konservative Folkeparti 

 

 

Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale 

muligheder for at kunne lykkes med inklusionsdagsordenen? 
 

Konservative mener: Ved at styrke samarbejdet mellem lærer og 

pædagog.  

Det er enorm vigtigt, at vi får en stærk start på livet, herunder 

skolestarten.  

Det er fundamentet for videre bebyggelse, senere i livet.  

Derfor mener vi, at vi styrker inklusionsdagsordenen ved at starte 

med at lave ”Klassepædagoger” i 0. til 4. klassetrin, som skal styrke 

trivsel, udvikling, dannelse og lysten blandt elever, i samarbejde 

med klasselærer og resterende team-lærer/ faglærer tilknyttet 

klassen.  
 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter i folkeskolerne, 

fremadrettet?  
 

Konservative mener: At man skal være opmærksom på både øvre 

og nedre grænse, og så skal den helst gerne blive lavere.   

Det er begrænset, hvor mange elever en underviser kan nå at 

komme rundt til på 45, 60 eller 90 min.  
 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske 

udfordringer, dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede krav til 

nye undervisningsformer i folkeskolen? F.eks.: Praksisfaglighed, 

klasser med specielle linjer, holddeling m.m.  
 

Konservative mener: Ved at give lærer bedre rammer for at 

udnytte muligheder for at undervise ude af huset og ellers 

fortsætte modernisering af folkeskolen, særligt i faglokaler. At 

understøtte undervisningen med materiale tiltænkt niveauet fra 

vores andre ressortområdet, f.eks. Energy-LAB på Ærø kunne snildt 

indgå i undervisningen på Marstal Skole.  
 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, hvordan 

forholder I jer til dette?  
 

Konservative mener: At den skal gøres kortere, hvis muligt.  

Men kort skoledag er ikke et mål i sig selv. Den skal gøres kortere 

der, hvor det giver mening, og hvor det ikke går ud over de 

statslige fastlagte fællesmål.  
 

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke?  
 

Konservative mener: Vi skal indføre klassepædagog i indskoling,  

(0. – 4. klasse), som kan indgå i et makkerhold med læreren om et 

støjende klasserum, pga. af mangel på trivsel eller andet.  

Det er vigtigt for os, at lærer og pædagog ligeledes hæves i antal 

timer, de forbereder vs. antal timer, de er på i klasserne. Særligt at 

pædagoger også skal have forberedelsestid. 
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Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale 

muligheder for at kunne lykkes med inklusionsdagsordenen?  

 

Det vigtigste er udarbejdelse af strategi og handleplan i forståelse 

mellem berørte faggrupper og ledelsen. 

Vi vil støtte en 2-lærerordning. 
 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter i folkeskolerne, 

fremadrettet?  

 

Vi vil arbejde for at klassekvotienten holdes på 18-20. Er vi rent 

undtagelsesvis nødt til at have op til 24 elever i en klasse, skal der 

være en hjælpelærer. 
  

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske 

udfordringer, dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede krav til 

nye undervisningsformer i folkeskolen? Fx: Praksisfaglighed, klasser 

med specielle linjer, holddeling m.m.  

 

Vi skal ikke kloge os på faktuelle forhold omkring ovennævnte, 

men lytte til, hvad personale og elever har af ønsker. Vores 

opgave vil så være at arbejde for at få afsat de nødvendige 

midler. 
 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, hvordan 

forholder I jer til dette?  

 

Vi hører ofte, at de lange skoledage er lærernes problem. 

Desværre er det ikke hele sandheden, for det er hele samfundets 

problem, da vi mener vi får en ringere motivation hos både elever 

og lærere. Det medfører et forringet udbytte af undervisningen, så 

vi skal tilbage til ”de gode gamle dage”. 

  

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke?  

Inklusionen – der må nødvendigvis tilføres midler, hvis vi skal lykkes 

med denne. 

Skoledagens længde og tilrettelæggelse, der skal være større 

valgfrihed, således den enkelte underviser kan udnytte sit 

kendskab til klassen optimalt. 

Elevernes transporttid til skolen. Nogle elever er en time undervejs, 

hvilket betyder de skal meget tidligt op, får ingen eller hastig 

morgenmad og er slet ikke motiverede til at modtage læring. 

M. Ærø i Centrum 
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V. Venstre 

 

Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale 

muligheder for at kunne lykkes med inklusionsdagsordenen?  
 

Venstre på Ærø har ikke på noget tidspunkt været tilhænger af 

den inkluderende model og ser gerne, at der igen oprettes 

specialklasser, da vi mener, det vil gavne både de børn, der 

trænger til hjælp og de normalt fungerende elever. 
 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter i folkeskolerne, 

fremadrettet?  
 

Hvis der kan findes økonomi til det, mener vi, at en 

klassekvotient på 20-22 vil være optimal. 
 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske 

udfordringer, dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede 

krav til nye undervisningsformer i folkeskolen? Fx: 

Praksisfaglighed, klasser med specielle linjer, holddeling m.m.  
 

På Ærø har vi kun 1 skole, og den har rummet flere elever i dag, 

så umiddelbart ser vi ikke de helt store fysiske udfordringer for 

nye undervisningsformer. 
 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, 

hvordan forholder I jer til dette?  
 

Lærernes forberedelsestid er inkluderet i arbejdstiden, og på 

Ærø har de netop fået en time mere til forberedelse, og i 

samarbejde med foreningslivet er der åbnet mulighed for, at 

de mindste elever kan dyrke fodbold i ydertimerne. 

 

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke?  
 

Omkring daglig motion oplever vi, at intentionerne i loven ikke 

altid lever op til daglig motion, hvorfor vi arbejder på, at 

eleverne får den fysiske udfoldelse, de har krav på, ligesom et 

øget samarbejde med det lokale erhvervsliv, der kan 

samarbejde om en elevs fremtid i arbejdslivet. 
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Æ. Ærøs Fremtid 

Hvordan vil I understøtte lærerne, så de får de optimale 

muligheder for at kunne lykkes med inklusionsdagsordenen?  
 

Ikke alle skal kunne inkluderes. Evt. oprettes der specialklasser 

med erhvervspraktik. Evt. specialklasser med egne lokaler. Den 

kommunale skole har lige fået 1 mio. kr. tildelt. De må bruges 

der, hvor der trænger mest. 
 

Hvad er jeres holdning til klassekvotienter i folkeskolerne, 

fremadrettet?  
 

Vi ser ingen problemer med klassekvotienterne. 
 

Hvordan vil I sikre overensstemmelse mellem de fysiske 

udfordringer, dvs. bygninger og udendørs arealer og øgede 

krav til nye undervisningsformer i folkeskolen? Fx: 

Praksisfaglighed, klasser med specielle linjer, holddeling m.m.  
 

Vi ser gode udendørs faciliteter og ingen problemer. 
 

De lange skoledage udfordrer mange lærere og elever, 

hvordan forholder I jer til dette?  
 

Vi går ind for kortere skoledage, så eleverne kan få smag for 

praktikarbejde. 
 

Er der specielle områder i folkeskolen, som fortjener særlig 

opmærksomhed? Uddyb hvilke?  
 

Gerne flere kreative fag og erhvervspraktik. 
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Kontakt kredsen 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2022 

Sæt allerede nu kryds I kalenderen. Generalforsamlingen afholdes d. 14. marts 2022 på 

Tåsingeskolen. 

 

 

 

 

Øhavets Lærerkreds  

Færgevej 32 

5700 Svendborg 

Tlf. 6221 0162 

Mail 086@dlf.org 

Telefonen er åben 

Mandag-fredag 9.30-12.15 og 12.45-15.00 

Fredag dog kun til kl. 14.00 

 

Kongres i København         2.-4. november 2021 

Kommunalvalg         16. november 2021  

Juleferie – kontoret er lukket 22. december 2021-3. januar 2022 
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Kommunalvalget 
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