
En mere demokratisk 
folkeskole
Forhandlinger om folkeskolereformen er i fuld gang. Men i regeringens 56 sider lange udspil er der 
ikke et eneste tiltag, der gør skolen mere demokratisk. Det forbavser Enhedslisten, der havde større 
forventninger til regeringen – især fordi regeringen tydeligt har skrevet i sit regeringsgrundlag, at 
’uddannelser som opdrager til demokrati også må være demokratiske i hverdagen’. 

Enhedslisten ønsker en folkeskole, hvor eleverne både får viden om demokratiet og erfaringer med 
demokratiet. Samtidig skal elever, lærere og forældre have en høj grad af indflydelse på den enkelte 
skole såvel som i det kommunale system omkring skolen. 

1.	 Ligelig	repræsentation	i	skolebestyrelserne. I dag sidder der 5/7 forældrerepræsentan-
ter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Fremover bør der sidde lige mange 
fra hver gruppe, f.eks. fem/syv hhv. elever, lærere og forældre. Samtidig forpligtes den enkelte 
kommune på uddannelse af repræsentanterne i skolebestyrelserne. 

2.	 Pædagogisk	Råd	bevares.	Regeringen foreslår Pædagogisk Råd afskaffes, hvilket er yderst 
problematisk, da det netop er i de pædagogiske råd, at personalegruppen har indflydelse på sko-
lens pædagogiske udvikling.

3.	 På	alle	skoler,	uanset	antallet	af	klasser,	har	eleverne	ret	til	at	danne	et	elevråd.	I 
dag gælder dette kun, når en skole har klasser fra 5. klasse. Enhedslisten mener, at der bør være 
elevråd på alle skoler, uanset hvor mange klassetrin skolen har. Elevdemokrati bør ikke først 
starte i 5. klasse. 

4.	 Undervisning	 i	 Uddannelses-,	 Erhvervs-	 og	 Arbejdsmarkedsorientering(UEA)ti-
mefastsættes, så alle elever sikres undervisning der forbereder dem til videre uddannelse 
og arbejde, samt giver indsigt og forståelse i den ’danske model’ og understøtter deltagelse i det 
danske demokrati. 

5.	 Samfundsfag	påbegyndes	i	7.	klasse. I dag påbegyndes samfundsfag i 8. klasse
6.	 Skolebestyrelsen	 fastsætter	 principper	 om	 skolens	 demokratiske	 virke.	 I dag er 

skolebestyrelsen forpligtet på at fastsætte principper for flere emner indenfor skolens virk-
somhed – men herunder ikke i relation til skolens demokratiske virke.

7.	 Styrket	 skole/hjem-samarbejde:	 Der indhentes erfaringer med skolernes indsatser på 
området, lave inspirationsmateriale samt forslag til politiske tiltag. Samtidig afsættes der mid-
ler, som skolerne kan søge til at afprøve nye initiativer, der styrker skole/hjem-samarbejde. 

8.	 Kommuner	forpligtes	på	at	finansiere	elevrepræsentanters	deltagelse	i	elevdemo-
kratiet, lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt.	I dag er et elevråd afhængige af økonomisk 
velvilje fra den enkelte skole, hvis det ønsker at deltage i møder hos skoleelevernes organisation.

9.	 Et	 mere	 demokratisk	 skolesystem	 på	 kommunalt	 plan:	 Der etableres fælleselevråd 
og fælleslærerråd. Samtidig nedsættes der skolekommissioner, der er kommunalt rådgivende, 
med deltagelse fra elever, lærere, forældre og andre kommunale fagligt relevante personer. 

10.	 De	forskellige	uddannelsesmuligheder.	Der etableres kommunale råd i relation til Ung-
dommens Uddannelsesvejledning (UU), bestående af repræsentanter fra uddannelser i kom-
munen; folkeskoler, 10. Klassescentre, produktionsskoler, ungdomsskoler, ungdomsuddannel-
ser, samt arbejdsmarkedets parter. Rådet drøfter og rådgiver UU-centre og kommune om over-
gangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.  


