
Beretning for Uddannelsespolitisk Udvalg 2018/19 

Af Rasmus Markussen, kontaktperson for UPU på vegne af koordinationsgruppen  

 

Efter et par år uden aktivitet, blev Enhedslistens Uddannelsespolitiske Udvalg genopstartet i foråret 2018. 

Opstarten har vist, at der er stor interesse og potentiale for at diskutere, udvikle og kæmpe for socialistisk 

og feministisk uddannelsespolitik i Enhedslisten. Det er der brug for i en tid, hvor uddannelsessystemet er 

tynget af dybe nedskæringer, skadelige reformer, stigende indflydelse til erhvervslivet og dårligere 

levevilkår for elever og studerende. Samtidig er brede uddannelsesprotester begyndt at vise resultater i 

form af visse fremskridt og begyndende tilbagerulning af nogle af de mest skadelige reformer såsom 

folkeskolereformen, fremdriftsreformen og uddannelsesloftet.  

UPU har i 2018/19 holdt 6 UPU-mødet og 2 åbne arrangementer. Deltagerantallet har været stærkt 

svingende mellem 4 og 30 deltagere. Udover dette har UPU’s folkeskolegruppe holdt en række møder.  

De ordinære UPU-møder har oftest haft to hovedpunkter på dagsordenen. Det ene har været en 

opdatering på de aktuelle uddannelsespolitiske sager fra Folketinget ved de relevante MF’ere eller 

sekretariatsmedarbejdere. I den forbindelse har udvalget blandt andet diskuteret:  

• VLAK-regeringens reform af erhvervsuddannelser 

• Socialdemokratiets udspil for de videregående uddannelser fra 2018. 

• VLAK-regerings udspil ’fleksible universitetsuddannelser for fremtiden’  

• VLAK-regerings justering af folkeskolereformen 

• Fraværsregistrering på gymnasier 

På flere områder har UPU givet inputs og sparring til Enhedslistens uddannelses- og undervisningsordfører 

og sekretariatsmedarbejdere til forhandlinger om udspil og reformer. Det gælder blandt andet udspillet 

’Fleksible universitetsuddannelser for fremtiden’, hvor der blev nedsat en ad hoc arbejdsgruppe.  

Ud over arbejdet med de aktuelle dagsordener, har der på de fleste UPU-møder været en temadiskussion 

på baggrund af et eksternt oplæg. Blandt temaerne har været  

• Demokrati i uddannelse 

• Uddannelse fra et socialistisk og feministisk perspektiv 

• SU  

Udvalget satte sig i starten som mål at lave et kortere papir med principper for en socialistisk og feministisk 

uddannelsespolitik. Arbejdet er dog ikke afsluttet endnu.   

Ved to åbne arrangementer i juni 2018 i hhv. Aarhus og København inviterede UPU til diskussion om 

socialistisk uddannelsespolitik med afsæt i Enhedslistens 100-dages plan. Ved arrangementerne var der 

oplæg fra både elev- og studenterbevægelsen, forskere og ansatte på uddannelsesinstitutionerne. De var 

velbesøgte og mundede ud i en række konkrete forslag til ændringer i Enhedslistens 100-dagesplan. 

Forslagene blev skrevet sammen, godkendt af UPU og sendt til Hovedbestyrelsen.  

I foråret 2019 havde UPU på et temamøde en diskussion af, hvilke krav Enhedslisten skulle stille til en ny 

regering på uddannelsespolitikken. Dette mundede ud i et papir med inputs til krav under 6 overskrifter, 

der var:  



• Flere ressourcer og kvalitet i uddannelsessystemet 

• Fleksibilitet, mindre stress og tid til den enkelte 

• Demokrati i uddannelsessystemet 

• En SU man kan leve af 

• Bedre praktik 

• Kritiske uddannelser og forskning 

Kravene blev sendt til Hovedbestyrelsen og til Folketingsgruppen.  

I forbindelse med Enhedslistens og SUF’s ungdomsfestival i november 2018, der bl.a. havde fokus på 

uddannelsespolitik, deltog UPU i planlægningen.  

UPU havde planer om at lave en uddannelsespolitisk flyer og øvrige aktiviteter i forbindelse med 

folketingsvalget. Det blev dog ikke til noget, da de fleste aktive prioriterede deres tid til andre 

valgkampsaktiviteter.  

 

Folkeskolegruppen 

UPU har på nuværende tidspunkt ét stående udvalg, nemlig Folkeskolegruppen. Folkeskolegruppen er 

velfungerende med regelmæssige møder og stabilt fremmøde. Gruppen er i løbende dialog med 

Enhedslistens undervisningsordfører Jakob Sølvhøj, og har blandt andet udarbejdet et udkast til en ny 

folkeskolepolitik under titlen ’Fællesskabets Folkeskole’, der blev bragt i Rød + Grøn i oktober 2018. 


