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Partiernes holdninger – KV17 – Allerød 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 Allerød er det besluttet, at lærerne i gennemsnit skal undervise 26 lektioner pr. uge.  

Dette gælder således også for den enkelte skole. 

Dette gennemsnit er højere end i vores nabokommuner, hvilket kan give 

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

Samtidig giver det skævheder, da skolerne har forskelligt behov for at løse andre opgaver. 

Eksempelvis betyder det, at når der skal uddannes lærere for at opnå linjefagsdækningen, 

vil kolleger skulle undervise endnu mere. 

Hvad er jeres holdning til undervisningstallet? 

 

A – Socialdemokratiet Allerød: 
Socialdemokraterne i Allerød ser gerne, at det gennemsnitlige undervisningstimetal sænkes. Et 
rimeligt undervisningstimetal er med til at sikre rekrutteringen af nye medarbejdere, og skabe 
større arbejdsglæde, da man kan øge kvaliteten i sit arbejde, når man har bedre tid. Derfor er et 
lavere undervisningstimetal også et godt værktøj til at forbedre vores skoler. I sidste ende 
afhænger det dog af, at der kan skabes opbakning til at tilføre flere midler til vores skoler, da et 
lavere undervisningstimetal alt andet lige koster mere. Allerød har i dag nogle af landets billigst 
drevne skoler, så et mindre løft burde være muligt.  
I budget 2018 foreslog Socialdemokraterne et økonomisk løft til skolerne, men fik ikke flertal til 
dette. Det vil dog fortsat være vores mål for de kommende år.  

http://www.dlfkreds29.dk/nyheder/2017/november/kommunalvalg-2017
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B – Radikale Venstre Allerød: 
Radikale Venstres holdning er, at undervisningstimetallet skal ned. Et højt undervisningstimetal 
nedsætter tiden til forberedelse og efterbearbejdning af timerne – og dermed lavere kvalitet. 
 

For det første rammer det stigende timetal den enkelte lærers mulighed for at tilrettelægge, 
forberede og gennemføre undervisning af høj kvalitet, så alle de mange forskellige elever får 
noget ud af undervisningen. Der bliver også mindre tid til hver enkelte elev, og det betyder 
mindre kvalitet i relationen mellem lærer og elev.  
 

Da der ikke er noget loft i den aftale, der er lavet mellem Staten og KL, kan 
undervisningsandelen presses opad. Undervisningsandelen vil blive ved med at stige i takt med, 
at kommunernes økonomi bliver presset. Når kommunerne skærer i skolebudgetterne, så der 
bliver færre lærere til at levere den samme mængde undervisning, går det ud over 
undervisningens kvalitet. Der er nemlig ikke ret mange andre steder at tage tiden fra end fra 
lærerens forberedelse og efterbehandling af timerne. 

C – Det Konservative Folkeparti Allerød: 
Konservative vil arbejde for færre gennemsnitlige undervisningstimer end nu pr. uge. for 
derved bl.a. at opnå flere forberedelsestimer hos lærerne. 

E – Vores Allerød: 
Undervisningstallet er for højt og den manglende forberedelsestid forringer kvaliteten i 
undervisning. Vi mener at idealet er 22 lektioner pr. uge, men 24 timer vil være en realistisk 
målsætning for en ambitiøs kommune. Dette sikrer kvalitet i undervisningen og til de øvrige 
opgaver som f.eks. trivsel.  
Startordning for nye lærere er vigtig, for at bevare motivationen og lysten hos de nyuddannede 
lærere.  

F – Socialistisk Folkeparti Allerød: 
Max 25 undervisningstimer pr lærer 

I – Liberal Alliance Allerød: 
Liberal Alliance Allerød er af den holdning, at der bør være mulighed for fleksibilitet i det 
timetal, som lærerne skal have. Ikke alle fag og ikke alle årgange kræver lige meget 
forberedelse, ligesom en lærer med lang anciennitet ikke behøver den samme forberedelse til fx 
at undervise de mindre klasser. Fleksibilitet kunne betyde, at de lærere som har behov for mere 
forberedelse eller som har krævende klasser, at de fx kunne have færre timer med undervisning. 
Denne fleksibilitet mener vi, at man burde løfte lokalt på de enkelte skoler, hvis man politisk 
udviste den tillid til skolerne, som vi mener bør udvises. 
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R – Blovstrød Listen: 
Vi skal overholde lovkravene.  
26 timer mener vi er et godt tal.  Derudover mener vi, at det er godt at være med i 
forsøgsordninger, der kan vise, om lovkrav evt. skal ændres med tiden. En måde at måle det på 
kan være at se om karaktergennemsnit øges eller om trivsel bedres. 

V – Venstre Allerød: 
Venstre har en ambition om at øge midlerne som anvendes på folkeskolen, og derigennem 
forbedre undervisningen igennem fagligheden og trivslen. Vi har i årets budget fundet midler til 
ældre og dagtilbud og næste år skal der også findes midler til folkeskolen. Om pengene skal 
anvendes på færre lektioner per lærer er endnu ikke afklaret, da der også er mange andre 
ønsker. F.eks. lavere klassekvotienter, mere differentieret undervisning etc. 

Ø – Enhedslisten Allerød: 
Det er helt klart, at det generelle uv-timetal er for højt. Det er bare ikke det afgørende problem, 
men en afledt effekt. 
 

Problemet er, at der ikke fastlægges tid til andre opgaver, det gælder alt fra forberedelse til 
censorater og lokaletilsyn. Disse opgaver burde der forhandles kollektive akkorder for, hvilket 
ville sikre at alle arbejdsopgaver indgår i en samlet årsnorm. 
 

Vi går naturligvis ind for, at der forhandles en lokalaftale om lærernes arbejdstid, men vi 
glemmer ikke KL og den socialdemokratiske regerings samarbejde om at svække DLF’s kollektive 
forhandlingsret om arbejdstid. 
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Inklusion 

I Allerød arbejdes der med øget inklusion samtidig med, at der er vedtaget en besparelse 

på specialundervisningsområdet. 

Hvad er jeres holdning til dette? 

 

 

 

 

A – Socialdemokratiet Allerød: 
Socialdemokraterne bakker op om ambitionerne om en inkluderende skole. For at det lykkes så 
godt som muligt, skal det suppleres med faglige handlemuligheder og uddannelse, samt ikke 
mindst en overførsel af midler fra specialområdet til inklusion på normalområdet. Dette skal 
desuden understøttes af den nye tildelingsmodel for skolerne, som er under udarbejdelse og i 
praksis vil give et større lokalt handlerum og flere midler til at løfte opgaven.  

B – Radikale Venstre Allerød: 
Det er uacceptabelt at spare på ressourcer til inklusion og specialundervisning. 
 

Alle børn har ret til faglig og social udvikling i fællesskaber, og de har ret til at blive mødt med 
høje forventninger. Det kræver, at der er ressourcer til at løfte de særlige opgaver med 
inklusion. Inklusion må aldrig blive en spareøvelse, og pengene skal altid følge barnet. 
 

Inklusion er en god idé såfremt der er tilstrækkeligt med pædagog- og lærer-ressourcer til at 
støtte de elever, der har behov for hjælp. Det vil give barnet en følelse af, at være en del af det 
fællesskab barnet har været en del af siden daginstitutionerne – at kunne være sammen med 
sine venner – også selvom barnet har behov for supplerende hjælp til at klare sig godt i skolen. 
 

Vi vil derfor arbejde for en ordentlig kvalitet i indsatsen for børn med specielle behov. Det 
betyder, at der skal findes flere penge til specialundervisningsområdet, såfremt vi fortsat skal 
arbejde med inklusion. Og pengene skal naturligvis altid følge det enkelte barn. 

C – Det Konservative Folkeparti Allerød: 
Konservative mener, at Specialanalysen netop kvalificerer, at vi kan arbejde med øget 
inklusion og opnå en besparelse bl.a. som følge af den retning, som Specialanalysen 
lægger op til. 

E – Vores Allerød: 
Vores Allerød er stærkt bekymrede, da resurserne ikke følger eleven og besparelser ofte betyder 
færre hænder til at løfte inklusionsopgaven, da størstedelen af pengene til folkeskolen bruges 
på lønninger. 
Tolærerordning (evt. en lærer og en inklusionspædagog) vil kunne være med til at skabe et 
inkluderende miljø i klasserne.  
Et tværfagligt inklusionskorps (speciallærere, PPR, inklusionspædagoger osv.) der er rådgivende i 
inklusionsforløb, så forløbene er nøje planlagt, så der kommer det optimale ud af inklusionen 
for alle parter. 
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F – Socialistisk Folkeparti Allerød: 
En hurtig og tidlig indsats. Tilføre de nødvendige resurser. Bevare gruppeordningerne. Kort 
ventetid til psykologbistand. 

I – Liberal Alliance Allerød: 
Liberal Alliance Allerød er ikke for inklusion i det hele taget. Dette er ikke til gavn for de enkelte 
elever eller klasserne som helhed. Der var en grund til, at man i sin tid havde specialklasser. At 
man forsøger at presse ekstra krævende elever ind i de enkelte klasse, samtidig med at man 
fjerner de nødvendige ressourcer hertil, hænger ganske enkelt ikke sammen. Så ideen med 
inklusion er håbløs og kommer aldrig til at virke. De midler man kan spare er en dårlig forretning 
for samfundet, da det samlede udbytte fra en skoleklasse bliver dårligere. 

R – Blovstrød Listen: 
Vi mener at der ikke er plads til flere besparelser. En måde at inkludere elever i ”den normale 
klasse” mener vi kan være at der kan tilføres eller prioriteres ressourcer til to lærerordning. Hvis 
der skal spares yderligere, skal det ikke være på elever men fx på bygninger. 

V – Venstre Allerød: 
I Venstre er vi tilhænger af inklusion, men med måde. Det skal give mening for læreren og for 
hele klassen og må ikke gå ud over den øvrige undervisning. Inklusion kræver også at der følge 
midler med. 

Ø – Enhedslisten Allerød: 
Hvis inklusionen skal lykkes, så kræver det naturligvis midler. I det øjeblik man bruger 
inklusionsbegrebet som påskud for besparelser, så får man ingen inklusion, men ødelagte børn, 
forældre og lærere. 
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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? 

 

 

 

 

 

A – Socialdemokratiet Allerød: 
Vi bakker op om en kortere skoledag til fordel for tolærerordninger. I det hele taget mener vi, at 
der skal mere lokal indflydelse på hvordan man organiserer sin skole.  

B – Radikale Venstre Allerød: 
Radikale Venstre ønsker at sikre fagligheden i folkeskolen og at Folkeskolereformen udfoldes 
efter hensigten. Vi ønsker derfor ikke at nedsætte timetallet for eleverne. 
 

Vi ønsker samtidig at sikre tolærerordninger.  
 

De to aspekter betyder, at vi vil arbejde for at der tilføres tilstrækkeligt med ressourcer til 
skoleområdet så begge dele opnås. 
 

En af Radikale Venstres vigtigste prioriteter i skolepolitikken er den alsidige, varierede, 
inspirerende skoledag. Det var målet med at skabe en mere sammenhængende skoledag. Målet 
med at bringe pædagogerne ind i skolen. Og målet med at sikre bevægelse og en åben skole i 
samarbejde, samvær og lærende dialog med omverdenen. Mange skoler har allerede gjort sig 
gode erfaringer med det. Det er nemlig i høj grad skolernes lokale løsninger, som afgør om 
skoledagen bliver variereret.  
 

Radikale Venstre vil gerne øge skolernes fleksibilitet i forhold til at planlægge undervisningen, 
herunder fremme den åbne skole. Konkret er vi parat til at udvide adgangen til at omlægge 
undervisning til fx. flere voksne i blandt andet fag-undervisningen, til penge til transport, entré, 
skolehave e.el således, at det udover trivsel og faglig udvikling også kan ske for at fremme en 
varieret skoledag. 

C – Det Konservative Folkeparti Allerød: 
Konservative ønsker kortere skoledage og lavere timetal hos eleverne i Folkeskolen. 

E – Vores Allerød: 
Vi syntes skoledagen er blevet alt for lang og skal forkortes. Dette kan gøres ved tolærerordning, 
men kvalitet frem for kvantitet. Børn/unge skal ikke have mere af det samme, men kortere 
skoledage med en kvalitativ undervisning, hvor lærerne er godt forberedte. Det giver meget 
mere effektiv læring hos den enkelte. Tolærerordningen udelukker dog ikke at sænke timetallet 
generelt. 

F – Socialistisk Folkeparti Allerød: 
Gerne nedsætte elevernes timetal. Indføre tolærertimer i dansk og matematik i de mindste 
klasser. 
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I – Liberal Alliance Allerød: 
Liberal Alliance Allerød er ikke tilhængere af den nuværende skolereform. Heldagsskolen har 
aldrig været en god ide og vi ser nu, at den ikke hænger sammen. Eleverne trives ikke og 
lærerne trives ikke. Det er ikke optimale rammer for læring og derfor bør denne reform skrottes 
og man skal tilbage den skole, som gav skolerne og eleverne mere frihed og trivsel. 

R – Blovstrød Listen: 
Vi mener at skoledagene skal gøres kortere, så der er plads til miljøskift og ti fritidsaktiviteter. 
Eleverne skal kunne hvile hjernen og beskæftige kroppen på anden vis end ved at sidde på 
skolebænken.   
Vi mener at undervisning vil være mere effektiv med to lærerordning i indskoling og på 
mellemtrinet.  

V – Venstre Allerød: 
For både de mindste og største børn ser vi muligheder i lektiecaféer. Men det skal så også 
medføre at eleverne har færre lektier når de kommer hjem. 

Ø – Enhedslisten Allerød: 
Timetallet er klart for højt. Det gavner ikke nogen. Så konvertering til tolærertimer kan være en 
glimrende ide for at afhjælpe det.  



8 
 

Klassestørrelser 

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

I Allerød er det 27 % af eleverne, der gør dette. 

Bør der være en grænse for størrelsen af klasser? 

 

 

 

 

 

 

A – Socialdemokratiet Allerød: 
Ja, der bør være en grænse. Vi går en for en grænse på 26 elever, men vil gøre det muligt for 
skolen, selv at beslutte, hvorvidt man eksempelvis vil have to klasser af 14 elever eller en med 
28 mod til gengæld at have flere resurser til holddeling/tolærerordninger efter et lokalt skøn.  

B – Radikale Venstre Allerød: 
Generelt mener vi, at der skal være tilstrækkelige menneskelige og økonomiske ressourcer til 
skolerne, så de ikke tvinges til at øge antallet af elever i klasser for at få pengene til at strække. 
 

Det forhindrer den nuværende økonomiske tildelingsmodel hvor pengene tildeles pr. klasse. Vi 
ønsker i stedet at se på alternative tildelingsmodeller hvor pengene i højere grad tildeles det 
enkelte barn. 
 

Klassekvotienter må med andre ord ikke blive et økonomisk styringsredskab, hvor fokus er at 
spare. Vi ønsker i stedet at klassedannelse, herunder klassestørrelser baseres på faglige og 
udviklingsmæssige tanker og kan være dynamiske størrelser i forhold til hvad der gavner det 
enkelte barns indlæring, samtidig med at der tages højde for det enkelte barns tryghed og 
sociale udvikling. Vi ønsker derfor at klassedannelse varetages af lærere og ledere på den 
enkelte skole. 

C – Det Konservative Folkeparti Allerød: 
Konservative vil arbejde på max. 24 elever i klasserne. 

E – Vores Allerød: 
Vores Allerød er imod kæmpeklasser og der bør max. være 24 elever i en klasse 

F – Socialistisk Folkeparti Allerød: 
Højst 24 i alle klasser 

I – Liberal Alliance Allerød: 
Liberal Alliance Allerød vil også gerne her have større fleksibilitet. Nogle elever og deres klasser 
kan måske godt fungere med mange elever, mens andre klasser ikke bør være over 15, alt efter 
de elever som går der. Så fastsatte grænser giver ingen mening, da ingen elever, skoler og 
lærere er standardiserede størrelser. 
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R – Blovstrød Listen: 
Vi mener at et max for skoleklasser er 22 elever i en klasse, men at det er optimalt at man har 
en hensigt om at klasser skal være på ca 20 elever i klassen. 

V – Venstre Allerød: 
Klassestørrelserne er for store og bør sænkes. Specielt i 0'te klasse er det for meget med 28 
elever i klassen. Der bør ses på den aftale som et bredt flertal af byrådet har indgået som 
definere hvor mange 0'te klasser der skal oprettes. 

Ø – Enhedslisten Allerød: 
Enhedslisten har i folketinget argumenteret for en maks størrelse på 22 elever, og har et konkret 
lovforslag med 24 elever til behandling d. 7. november. Man kan så diskutere, om en præcis 
klassekvotient er afgørende, da belastningsgraden på forskellige klasser er meget forskellig. Der 
bør under alle omstændigheder være overskud af ressourcer til, at man kan tilføre ekstra 
lærertimer hvor det er nødvendigt. Desværre presser skolesammenlægningerne 
klassestørrelsen op. 
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Resurser 

Der er sparet mange lærerstillinger bort i den seneste byrådsperiode. I Allerød drejer det 

sig om 13,3 % færre lærere, mens elevtallet kun er faldet med 6,3 % . (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? 

 

 

 

 

 

A – Socialdemokratiet Allerød: 
Ja! Som nævnt har vi stillet konkret forslag om et økonomisk løft af vores skoler. Der er sparet så 
meget i de seneste år i Allerød, at vi nu har nogle af landets laveste skolebudgetter. Det er for 
fattigt og udtryk for en skæv prioritering, som vi ikke bakker op om.  
Hvis et kommende byråd ikke kan prioritere vores skoler højere end diverse ”kan-opgaver”, så 
må vi hæve skatten for at sikre flere resurser. En skattestigning på blot 1 promille vil give et 
mærkbart løft 5 mio. Det tror vi, at Allerød-borgerne er klar til. 

B – Radikale Venstre Allerød: 
Ja. Radikale Venstre vil arbejde for at skaffe flere ressourcer til folkeskolen, således at vi kan få 
bedre normeringer, forbedre indhold og øge kvaliteten. Vi vil se på, hvilke andre områder der 
kan effektiviseres og hvordan vi kan opprioritere skoleområdet til fordel for andre områder, 
herunder idrætsområdet, der i de seneste år har fået tilført ganske mange midler til såvel anlæg 
som drift.  
 

Vi vil også være åbne for at få undersøgt om fysiske rammer og den nuværende struktur på 
skoleområdet er den optimale både på kort og lang sigt i forhold til at sikre den bedst mulige 
kvalitet i forhold til det faglige og udviklingsmæssige indhold i skoledagen. 

C – Det Konservative Folkeparti Allerød: 
Konservative vil arbejde for flere ressourcer i Folkeskolen. 

E – Vores Allerød: 
Ja, vi vil arbejde for at tilføje flere resurser til folkeskolen – udvikling fremfor afvikling. 
Læringsplatformen erstatter ikke resurser i dagligdagen, og forskningen viser også at forældre 
generelt ikke bruger læringsplatforme i det omfang man kunne forestille sig. Vi er meget mere 
interesseret i den konkrete nærvær og omsorg, hvilket kun kan gives ved flere voksenresurser. 
Hermed vil man også kunne forebygge en lang række områder med tidlig indgriben; trivsel, 
mobning, faglige svage elever, socialt udfordrede elever mm.  
Ekstra resurser som f.eks. Reading recovery eller Guidet reading osv.  

F – Socialistisk Folkeparti Allerød: 
Ja gerne 
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I – Liberal Alliance Allerød: 
Liberal Alliance Allerød vil først og fremmest kæmpe for, at den nuværende skolereform 
skrottes og at alle skoler i Allerød kommer med i frikommune ordningen, så alle skoler kan få 
den frihed tilbage, som den havde før. Liberal Alliance Allerød er meget bevidste om den 
politiske misdrift som skoleområdet har været udsat for de seneste år og derfor er 
skoleområdet en hjørnesten i vores kommunalpolitik. Vi ønsker tillige at ændre på 
opgavefordelingen, så selve den daglige økonomiske drift ikke kræver lærerkræfter, men klares 
af administrativt personale. En del af de besparelser vi vil finde i den kommunale administration, 
vil vi bruge på især skoleområdet. 

R – Blovstrød Listen: 
Vi ønsker at tilføre ressourcer til bedre læringsmiljøer, men ikke til den daglige drift.  
Vi ønsker absolut ikke flere besparelser. 

V – Venstre Allerød: 
Der skal tilføres resurser til skolerne og specielt til at vi får bedre undervisning. Men det drejer 
sig ikke kun om øget budgetter, men også om at vi anvender vores midler bedre og at vi giver 
mere frihed til skolerne og lærerne. 
 

Det kan kun ske ved at udvikle kommunen, omprioritere og effektivisere administrationen og 
anvende vores midler smartere. Mere effektiv digitalisering, billigere indkøb etc. 
 

Venstre er ikke tilhænger af skattestigninger og det er meget tvivlsomt om vi overhoved kan få 
lov til at anvende flere midler på service som følge af at servicerammen udnyttes fuldt ud. 

Ø – Enhedslisten Allerød: 
Ja, naturligvis vil vi arbejde for øgede ressourcer, det er en af vores absolut højest prioriterede 
mærkesager. 
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Mærkesager 

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

Folkeskolen i Allerød i den kommende Byrådsperiode. 

 

 

 

A – Socialdemokratiet Allerød: 
Folkeskolerne i Allerød har været igennem nogle hårde år med usikkerhed og nedskæringer.  
Socialdemokraterne insisterer dog på, at folkeskolen er kernen i vores velfærdssamfund og skal 
prioriteres som sådan.  
Derfor arbejder vi for at skabe et nyt flertal, der vil droppe de fordyrende prestigeprojekter og 
politiske særaftaler, og i stedet sætte kernevelfærden først-  
Endelig vil vi have ro om skoler og børn.  
Vi siger stop til de politiske slåskampe om børn og skole. Vi vil genskabe ro og tillid ved at sikre 
stabile økonomiske rammer og mest mulig selvbestemmelse til forældre, unge og lokale ledere 
og medarbejdere.  

B – Radikale Venstre Allerød: 

 Fokus på tidlig indsats for børn med specielle behov - pengene skal altid følge det 
enkelte barn 

 Bedre normeringer og flere driftsmidler til skolerne for at højne kvaliteten 

 Mere til den enkelte elev, bl.a. gennem to-lærer ordning i indskolingen 

 At indføre forældrebestyrelser på alle skolematrikler  

 Virkeliggørelse af den åbne skole ved at sikre ekstra midler til de enkelte skoler i en 
periode 

 Fysisk opgradering af alle folkeskoler. Vi har et stort efterslæb på 200 mio kroner 

 At alle børn skal have en varieret skoledag, bl.a. ved at have pulsen op i 45 minutter om 
dagen 

 Mindre kontrol og færre test i skolerne 

 Ingen ændringer i skolestruktur uden inddragelse af forældre, lærere og skoleledere 

C – Det Konservative Folkeparti Allerød: 

 Kortere skoledage i Folkeskolen 

 Færre elever i klasserne (lavere normeringer) 

 Øget trivsel 

 Styrke de vigtige fællesskaber 

 Styrke forældresamarbejdet 

 Styrke Den Åbne Skole 

 Styrke samarbejdet med erhvervslivet i lokalsamfundet 

 Styrke kompetence udviklingen hos vores dygtige lærere 

 Fokus på en opdateret mobbe/anti-mobbe strategi på skolerne, hvor der bl.a.tages 
udgangspunkt i programmet ”Fri for Mobberi”, Red Barnet 
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E – Vores Allerød: 

 Flere resurser til skolerne 

 Kortere skoledage og tolærerordninger samt færre undervisningslektioner pr. lærer 
(maks. 24 lektioner pr. uge) 

 Skabe et attraktivt ungdomsmiljø med et større samarbejde mellem kommunens skoler 
med fokus på valgfagsordning f.eks. innovation, kreative fag og science  

 Skolen ud i samfundet, erhvervslivet og gymnasiet som en del af eksempelvis   
projektundervisning 

 Fokus på elevernes og lærernes/pædagogernes trivsel 

 Det bolignære skolemiljø med 0.-9. klasser, hvor både små og store elever er samlet og 
mere integreret i emneuger, venskabsklasser/-makkere og rollemodels ordninger  

F – Socialistisk Folkeparti Allerød: 
Madordninger. Opdatering af IT udstyr. Lokalaftale mellem DLF og kommunen. Vi sigter mod 
løsninger, der virker nu og på langt sigt. Forældre skal vide, hvad de får nu og fremover. 

I – Liberal Alliance Allerød: 
Liberal Alliance vil have rullet den nuværende skolereform tilbage og give friheden og ansvaret 
for driften af skolerne tilbage til skolerne. Vi vil lette den daglige administrative byrde på 
skolerne, så man kan koncentrere sig om undervisningen og trivslen for eleverne. 
Vi ønsker en anlægs- og kondemneringsplan for samtlige skoler i kommunen, så vi ved hvornår 
vi skal bygge nyt og hvornår man skal udfase nedslidte skoler. På den måde er alle oplyste om 
planen og man laver ingen pludselige politiske hovsa løsninger. 

R – Blovstrød Listen: 
En mærkesag for os er at der er svømmeundervisning for alle skoler, at læringsmiljøer 
forbedres, at der er IT løsninger til alle og en målrettet UU undervisning. 

V – Venstre Allerød: 
Venstre ønsker at prioritere skoleområdet og bevare en folkeskole af højeste kvalitet i et 
konstruktivt samspil mellem forældre og personale på skolerne. 
Venstre vil aktivt arbejde for: 

 At sikre ro til arbejdet med den nye skolestruktur. 

 At opprioritere arbejdet med børnenes trivsel i den understøttende undervisning i 
indskolingen, så eleverne får den bedste start i skolen med fokus på trivsel. 

 At opprioritere sikre og trygge skoleveje, da de mindre børn skal kunne gå og cykle i skole. 

 At det frie skolevalg så vidt muligt imødekommes. 

 At privatskoler skal ses som et naturligt alternativ til folkeskolen. 

 At der investeres i nye og bedre undervisningsmaterialer, herunder specielt digitale 
løsninger. 

Ø – Enhedslisten Allerød: 
Flere medarbejdere, indgåelse af lokalaftale, renovering af lokaler. 


