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Partiernes holdninger – KV17 – Hørsholm Kommune 

 

I anledning af Kommunalvalget den 21. november, har Allerød-Hørsholm Lærerforening 

stillet en række spørgsmål om Folkeskolen til de lokale politiske partier. 

 
Vi håber, at det kan medvirke til at skabe klarhed over de forskellige holdninger, både for 
de, der skal stemme i vores kommuner og for alle andre, som er interesserede i at vide, 
hvad vores lokalpolitikere mener. 
 
Nedenfor bringer vi svarene fra de partier, som har svaret i din ansættelseskommune. 
Svarene er anbragt i rækkefølge efter partibogstav. 
 
Begge kommuners svar kan findes på vores hjemmeside link 
 

 

Undervisningstimetal 

I Hørsholm har lærerne er gennemsnitligt undervisningstimetal tæt på 26 lektioner pr. uge. 

Dette tal er højere end i vores nabokommuner, hvilket kan give rekrutteringsproblemer, 

specielt når der ikke er mulighed for startordninger for nye lærere. 

Hvad er jeres holdning til undervisningstallet? 

 

 

B - Radikale Venstre Hørsholm: 
Al god undervisning kræver forberedelse. Er undervisningstimetallet højt, kræver det, at 
lærerne udnytter mulighederne for at støtte hinanden og dele erfaringer ved forberedelsen, så 
klassens lærer kan fokusere på at tilpasse et forløb til eleverne i den enkelte klasse. Vi skal i 
dialog med skolelederne til stadighed undersøge om undervisningstallet på 26 er rimeligt.  

C - Det Konservative Folkeparti Hørsholm: 
Tallet er passende og vi har ingen rekrutteringsproblemer 

http://www.dlfkreds29.dk/nyheder/2017/november/kommunalvalg-2017
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D - Nye Borgerlige Hørsholm: 
Som kandidat mener jeg, at det må være skoledirektørens ansvar i hvert enkelt tilfælde at 
vurdere lærerens kapacitet og elevernes individuelle behov. Eftersom der er forskel på de 
enkelte læreres uddannelseskapacitet, erfaring og personlighed. Ligesom der er forskel på de 
enkelte elever, især i forbindelse med inklusion af elever med særlig behov og ikke mindst 
flygtningebørn, der måske er blandt de 70% af flygtningemigranterne, der er analfabeter og har 
analfabet-forældre, der slet ikke kender det vestlige alfabet. 
Så jeg vil støtte individuel tilgang udfra behov og muligheder; mindre striks central 
detailregulering af de ledelsesvilkår, som skoledirektøren har, dvs. større ledelsesmæssig 
ansvar og fleksibilitet og afskaffelse af de fleste af de arbejds-dokumenterings-skemaer, som 
alle lærere og ledelse spilder oceaner af tid på at udfylde og indberette til centralbureaukratiets 
kontrollanter, der tydeligvis ikke har tillid til lærerkræfterne og ledelsen. 

F - Socialistisk Folkeparti Hørsholm: 
Det lyder ufleksibelt, da lærere jo er forskellige bl.a. afhængigt af alder og erfaring, og måske 
også for højt, hvis der skal være ordentlig tid til forberedelse. 

K - KristenDemokraterne Hørsholm: 
24 undervisningslektioner er rimeligt, hvis læreren står for ansvaret med planlægning, 
undervisning og evaluering af indholdet af timerne. 
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Inklusion 

I Hørsholm arbejdes der med øget inklusion, herunder at flygtningebørn starter direkte i 

klasserne. 

Hvad er jeres holdning til dette? 

 

 

 

 

 

B - Radikale Venstre Hørsholm: 
Det er en løsning, som nogle kommuner i andre lande med mange nytilkomne børn har gode 
erfaringer med. Men vi ønsker gennemført en undersøgelse af, hvordan de nytilkomne børn 
udvikler sig i forhold til børn, der har gået i modtageklasser. Og vi skal være villige til at indføre 
modtageklasser, hvis resultaterne af den nuværende ordning ikke er tilfredsstillende. 

C - Det Konservative Folkeparti Hørsholm: 
Det fungerer fint 

D - Nye Borgerlige Hørsholm: 
Som kandidat kan jeg godt se muligheden af øget social og kulturel integration ved at lade 
flygtningebørn starte direkte i klasserne. Men jeg kan også forestille mig, at det må stille ekstra 
krav til både de eksisterende elever og lærere, selv når de aktuelle flygtningebørns 
forudsætning tilnærmelsesvist kan hamle op med de eksisterende elevers.  
Hvert flygtningebarn bør vurderes forinden evt. opstart og dernæst bør der for at tilstræbe 
assimilation sikres, at der ikke tages særlige hensyn, så de eksisterende elever oplever, at dansk 
kultur er mindreværdig i forhold til fremmed kultur, dvs. ingen slør, intet forbud mod bestemte, 
traditionelle danske kantine-retter etc. 
Hvis et flygtningebarn er på bar bund med analfabet-forældre, vil jeg mene, at de først skal 
have intensiv undervisning i det vestlige alfabet, lære at stave og det bør tilstræbes af de 
minimum taler et latinsk sprog gebrokkent, så de kan deltage i kommunikationen og dermed 
undervisningen uden at sætte de andre elever tilbage i deres uddannelsesudbytte.  

F - Socialistisk Folkeparti Hørsholm: 
Når antallet af flygtningebørn ikke er højere end det er, lyder det som en god plan at lade dem 
gå sammen med de danske børn. Men der bør tages højde for den øvrige sammensætning i 
klassen, hvor nogle klasser kan have ”udfordringer” nok, ligesom det afhænger af lærerens 
erfaring og den ekstra hjælp klassen tilbydes. Desuden er det vigtigt, at flygtningebørnene får 
den hjælp de har brug for ved siden af den almindelige undervisning. 

K - KristenDemokraterne Hørsholm: 
Inklusion er en fordel så længe de ansvarlige pædagoger bestemmer omfanget og 
begrænsningerne for inklusionen. Problemet med inklusion generelt er, at det er styret efter et 
pct. Tal på 96.  
For flygtningebørn kan det være en meget stor mundfuld at indgå i en dansk klasse med dansk 
tradition for undervisning og kultur i øvrigt. Lad lærerne bedømme det enkelte menneske og 
hvor mange timer barnet skal starte med. 
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Elevernes timetal 

Elevernes timetal er blevet forøget efter Folkeskolereformens indførelse. På nuværende 

tidspunkt arbejder en del kommuner og skoler med at nedsætte dette tal og i stedet bruge 

resurserne på tolærerordninger. 

Hvad er jeres holdning til dette? 

 

 

 

 

 

 

  

B - Radikale Venstre Hørsholm: 
Vi vil gerne fastholde et højt timetal, men det kræver, at skoledagen er varieret og rummer 
andet end klasseundervisning.  

C - Det Konservative Folkeparti Hørsholm: 
Vi ønsker at nedbringe elevernes timetal 

D - Nye Borgerlige Hørsholm: 
Som kandidat mener jeg, at det igen må være skoledirektørens/ledelsens ansvar at lytte til 
lærernes individuelle tilbagemeldinger og lærernes ansvar at komme med anvendelig, 
individuelle tilbagemeldinger til skoledirektøren/ledelsen, så det optimale læringsmiljø kan 
tilstræbes ud fra de aktuelle lokale læringsbehov og læringskapaciteter der er til stede på 
skolen. 
Dette betyder også, at der skal være den nødvendige fleksibilitet til individuelt at tilrettelægge 
og planlægge undervisningsforløbet på hver skole, dvs. ikke for meget detail-regelregulering, 
hvor der skal udfyldes endnu flere skemaer for at dokumentere man opfylder krav fra 
lærerforeningen eller fra politisk hold/Christiansborg. 

F - Socialistisk Folkeparti Hørsholm: 
Vi i SF har netop været med til at sikre muligheden for lokalaftaler, ligesom vi har sørget for 
denne måde at omfordele resurserne på. Så den støtter vi, når den enkelte skole kan se 
fordelen i det. 

K - KristenDemokraterne Hørsholm: 
KD gør alt hvad der står i vores magt for at afvikle heldagsskolen. Elever bliver ikke klogere af at 
tilbringe flere timer i skolen. Derfor byder vi ethvert forsøg på at afkorte skoledagen 
velkommen. 
Hørsholm Kommune havde i forvejen et meget fint resultat før reformen.  
I øvrigt bør lærerne have lov at gå hjem, når de har læst deres skema. 
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Klassestørrelser 

Der bliver flere og flere elever, der går i såkaldte megaklasser (over 25). I Hørsholm er det 

28 % af eleverne, der gør dette. 

Bør der være en grænse for størrelsen af klasser? 

 

 

 

 

 

 

  

B - Radikale Venstre Hørsholm: 
Det bør være et lovgivningsanliggende at fastlægge et klasseloft. Inden for de givne rammer 
skal skolen selv organisere sig på den bedste måde. 

C - Det Konservative Folkeparti Hørsholm: 
Ja og den er sat til 24 elever i gennemsnit 

D - Nye Borgerlige Hørsholm: 
Som kandidat mener jeg, at klassestørrelser må være en lokal vurdering, afgjort af 
skoledirektøren efter dennes konsultation med de enkelte lærere. 

F - Socialistisk Folkeparti Hørsholm: 
Ja, absolut. Vi ønsker max. 24 børn i hver klasse. 

K - KristenDemokraterne Hørsholm: 
Ja. Der er allerede en grænse på 28, hvilket efter KDs mening kun må foregå ekstraordinært i en 
kort overgangsordning på nogle måneder. Ellers går det ud over børnenes faglige stade og 
kontakt til læreren. Og relationer mellem lærer og elev er altafgørende for læringsmiljøet. 
Og her kunne jeg lukke en masse varm luft ud om systemer. Men jeg er selv skolelærer og ved, 
at der kan være klasser med 19 elever, der mistrives og en på 25 der stortrives. Det væsentlige 
er at der er ressourcer til at sætte ind der, hvor der er behov. Og det er ikke 
kommunalbestyrelsen der skal have den opgave. Det er ledelsen i samarbejde med lærerne 
omkring klasserne. 
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Resurser 

Der er sparet mange lærerstillinger bort gennem de to seneste valgperioder. I Hørsholm 

drejer det sig om 19,7 % færre lærere, mens elevtallet kun er faldet med 7,1 %. (Tallene 

stammer fra hhv. Danmarks Statistik og Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). 

Samtidig kommer der flere opgaver til fx i form af øget inklusion og øget 

forældresamarbejde med læringsplatformen. 

Vil jeres parti arbejde for flere resurser til folkeskolen? 

 

 

 

 

 

 

B - Radikale Venstre Hørsholm: 
Vi prioriterer folkeskolen højt og vil arbejde for flest mulige ressourcer til folkeskolen. Vi skal 
anerkende den store indsats, som kommunens lærere yder, og som har placeret Hørsholms 
skoler blandt landets bedste. 

C - Det Konservative Folkeparti Hørsholm: 
Ja, og der er allerede tilført 1 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i årene fremefter 

D - Nye Borgerlige Hørsholm: 
Ja, det bør tilstræbes.  
Som det ene middel til at få frigivet ressourcer vil være at der igen vises lærerne tillid til at de 
magter deres opgaver: At få afskaffet de fleste af de kontrol-skemaer, som lærerne i dag bruger 
25% eller mere af deres tid på at udfylde, for at dokumentere, at de rent faktisk udfører det 
arbejde som de er uddannet til og pålagt at udføre.  
Dernæst vil vi gerne afskaffe en del af det overflødige bureaukrati, som jeg mener, der må være 
på Hørsholm Rådhus, så der i stedet kan allokeres flere penge til omsorg, undervisning og 
mærkbare skattelettelser. Hørsholm bruger ca. 120 mio. mere om året på administration når 
man sammenligner med de mest effektive kommuner i landet og overskridelse af 
anlægsbudgetter medfører ingen konsekvenser for administrationen, men er nærmere blevet 
sædvanen. 

F - Socialistisk Folkeparti Hørsholm: 
Umiddelbart ja, da det lyder som om, at der er for langt til, at enderne kan mødes. Det er straks 
værre at finde pengene i budgettet, da der også er skåret ned på 0-6 årige samt ældre. Men det 
må og skal kunne lykkes. 

K - KristenDemokraterne Hørsholm: 
KD vil styrke antallet af lærere pr elev. Vi vil også (inden for lovens rammer) arbejde hårdt for at 
fjerne krav om obligatoriske elevplaner, ubrugelig mødevirksomhed og krav om årsplaner til 
forældrene, som ingen læser. Det giver mere tid til det lærere er uddannet til, nemlig at lave 
spændende, engagerende undervisning.  
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Mærkesager 

Endelig vil vi bede jer redegøre for hvilke mærkesager, I vil arbejde for, i forhold til 

Folkeskolen i Hørsholm i den kommende Kommunalbestyrelsesperiode. 

 

 

 

 

 

 
 

B - Radikale Venstre Hørsholm: 
Vi ønsker en skole med højt fagligt niveau og fokus på en bred dannelse. 
Vi ønsker en skole, der er åben mod omverdenen - globalt og lokalt.  
Vi ønsker en skole, hvor FN's 17 verdensmål danner grundlag for skolens arbejde og 
undervisning. 

D - Nye Borgerlige Hørsholm:  
Ja, det fremgår mestendels af ovennævnte svar.  
Men derudover vil vi gerne arbejde for nærhed; gik imod at Ulvehuset skal lukkes, flyttes og 
omdannes til en uddannelsesfabrik. Vi vil arbejde for, at alle folkeskoler laves om til selvejende 
institutioner uden kommunal ledelse. 

F - Socialistisk Folkeparti Hørsholm: 
Mine mærkesager er at fastholde en økonomi, hvor der er penge til den nære velfærd navnlig 
for børn, unge og ældre. Jeg ønsker, at kommunen åbner sig endnu mere op mod borgerne, der 
skal være med til at finde på løsninger af de udfordringer, der er. Både når det handler om en 
mere effektiv kommune, om kulturpolitik, boligpolitik og miljø- og naturpolitik. 

K - KristenDemokraterne Hørsholm: 
”At undervise er at tænde en ild, ikke at fylde en spand”. KD vil fremme lærernes lyst til at 
formidle viden til eleverne, ved at sikre dem tiden og afskaffe administrationsvældet.  
 
Vi skal samtidig have øje for de udsatte og svage børn. Skilsmissegrupper på skolen skal styrkes 
i arbejdet med at gribe elever, når de føler fundamentet under deres tilværelse vakle. 
 
SSP samarbejdet er en af vores prioriteter, fordi børn forsømte børn skal mødes af en fast men 
kærlig hånd af mennesker de har tillid til. Det gælder også dem med penge nok! Arbejdet skal 
gå på tværs af folkeskoler og frie skoler. Børn er børn uanset skoleform. 


