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Furesø Lærerkreds har følgende kommentarer til udvalg for skole- og ungdomsuddannelses forslag om
ændrede kriterier for frit skolevalg, og forslag om mindre justeringer af skoledistrikter.
Forslag om at ændre de aktuelle kriterier for frit skolevalg:
Vi ser positivt på forslaget om at ændre kriterierne for frit skolevalg. Det er dog vigtigt at understrege
frivilligheds-elementet for familier/elever med en ”særlig indsats” i sprogvurderingen. For at eleverne skal
få en vellykket skolegang, er det vigtigt, at familierne får den nødvendige rådgivning og støtte, men også
bliver tilstrækkeligt oplyst om de (positive, negative og praktiske/logistiske) konsekvenser der følger med et
skolevalg.
Forslag om mindre justeringer af skoledistrikter:
Det er vigtigt, at forældre i Furesø fortsat vælger Folkeskolen i Furesø til som det naturligste førstevalg. Når
der røres ved skoledistrikter, kan det for nogle opleves som utrygt og dermed få forældre til at vælge andre
skoler. Vi er derfor positive over, at politikerne i Furesø har lyttet til forældrenes bekymring omkring,
ændrede sikrere/forbedrede skoleveje, ligesom det frie skolevalg stadig er en mulighed. I Furesø
Lærerkreds mener vi, at Folkeskolen bør være præcis så sammensat og afspejle den mangfoldighed som
kommunens borgere udgør og at man som elev vil opleve den forskellighed og det fællesskab som
folkeskolen positivt bidrager med ved at være ”folkets skole”. Vi er derfor glade for, at politikerne i Furesø
TØR foreslå en sådan ændring – for sammenhængskraftens skyld.
Hvad skal der til for at ændringerne af skoledistrikter og indskrivningsregler skal fungere godt?:
Furesøs folkeskoler skal være gode skoler, der leverer god undervisning og hvor elever har lyst til at komme
og hvor lærere har lyst til at være… i mange år. Når hver skole i Furesø har et stæk fagligt etos og
selvforståelse, der når ud til forældre og borgere omkring skolen, vil opbakningen og ryet omkring skolen
styrkes. Fra politisk side skal der derfor prioriteres midler og ressourcer til, at der kan drives og føres god
skole af høj kvalitet – ligegyldigt hvilken skolen eleverne kommer på. Udover at ”god skole” er et navn, der
stort set sælger sig selv, så opfordrer vi til, at forældre og andre interessenter omkring skolerne stiller sig til
rådighed og informerer om, hvorfor den lokale skole bør være det naturligste førstevalg. Det er oplagt at
lade sig inspirere af ”brugfolkeskolen.dk” som har haft stor succes i bl.a. København, hvor flere vælger
folkeskolen til – også efter distriktsændringer. Det kunne fx være: forældreambassadører, byg-broarrangementer for fx 4.årige på skolerne, musik- og teaterforestillinger for (førskole) børn og deres
forældre på skolerne med dertilhørende information om skolen mm.
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