Nu løfter vi folke
skolen sammen
AF CHRISTINE
ANTORINI,
Børne- og undervis
ningsminister (S)

DEBAT: Emil, Louise og Ali
skal have en mere sam
menhængende
skoledag
med flere og mere spæn
dende timer til undervis
ning og aktiviteter. De eks
fra timer skal give plads til
mere undervisning i læs
ning, skrivning og regning,
og der skal samtidig skabes
mere tid til udeliv og leg.
Engelsk i 1. kiasse. flere ti
mer i dansk og matematik
og mere it i undervisningen
er vejen frem, når vi skal
styrke fagligheden i folke
skolen. Det betyder det, at
eleverne skal gå i skole fra
klokken 8 ni 14 og fra 8 til
15 alt efter deres alder. En
del af den ekstra tid skal
gå til flere timer i blandt
andet dansk og matematik,
men det meste skal gå til
de nye aktivitetstimer, der
skal bruges til leg, bevæ
gelse, praktiske forløb og
lektiehjælp. Det skal gøre
skoledagen mere varieret
for eleverne. Det er kernen
i regeringens nye udspil til
løft af folkeskolen. Vi skal
sikre, at vores børn bli
ver den bedst uddannede
generation i danmarkshistorien, og at alle børn

Christine Antorini (S) frem
hæver Eggeslevmagle Skole
som et godt eksempel på,
hvordan man varierer skoledagen. Arkivfoto
uanset baggrund bliver så
dygtige, de kan. Eggeslev
magle Skole i Skælskør er
allerede godt i gang. Skolen
har linjeopdelte klasser i
7-9. klasse, hvor eleverne
kan vælge mellem interna
tional, science og sundhed.
International linje har kørt
i tre år, og de øvrige linjer
fra dette skoleår. Erfarin
gerne viser, at flere elever
fra international linje øn
sker at tage et skoleår i ud
landet. Jeg håber, at andre
skoler vil lade sig inspirere
af Eggeslevmagle Skole. Vi
skal sammen løfte folke
skolen, så den bliver hele
Danmarks skole og et at
traktivt valg for alle foræl
dre. S

