
Alle børn har ret  til 
undervisning i folkeskolen

Regeringen vil udhule kvali-
teten af flygtningebørnenes 
under visning i et ”særligt 
tilbud” uden for folkeskolen. 
Det skal vi ikke acceptere. 

Flygtningebørnene skal 
blive en del af folkeskolens 
fællesskab så hurtigt som 
muligt. De skal lære dansk 

og udvikle deres faglige 
kompe tencer på lige fod 
med danske børn. Det er en 
god investering både for det 
enkelte barn og for sam-
fundet. Derfor opfordrer vi 
Folketingets politikere til at 
stemme nej til regeringens 
nye særlov, der vil betyde, 
at flygtningebørn risikerer 

at få dårligere undervisning 
i et ”særligt tilbud” uden for 
folkeskolen.

Vis din opbakning - skriv  
under på underskriftsind-
samlingen  Alle børn har ret 
til undervisning i folkeskolen 
på skoleforalle.dk

Frihed for forældre til  
at vælge undervisnings-

tilbud til deres børn er en 
grundlovsikret ret. Det er 
beskæmmende, at denne 
ret sættes ud af kraft for 
tosprogede forældre.

Vi skal stille samme 
krav til kvaliteten af 

undervisningen af uden-
landske børn, som vi tilbyder 
andre børn i Danmark.

FN’s Børnekonvention 
siger klart og tydeligt, at 

staten skal forberede barnet 
til et ansvarligt liv i et frit 
samfund. Det hænger ikke 
sammen med en særlov, der 
isolerer flygtningebørn.

Forslagene tager 
tilsyneladende 

alene afsæt i hensynet til 
kommunale prioriteringer, 
ønsker og behov – og ikke i 
hensynet til børnene.

Alle børn i Danmark har 
ret til en skolegang med 

samme høje faglige niveau – 
uden diskrimination.

Lovforslaget forhøjer 
risikoen for mistrivsel 

for flygtningebørn med 
sociale og psykiske udford-
ringer. Det kan få store 
personlige omkostninger for 
det enkelte barn og blive dyrt 
for samfundet.

Det er naivt at tro på, 
at den bedste hjælp på 

undervisningsområdet for 
udenlandske børn og unge er 
at ophæve stort set samtlige 
gældende regler på området.

Forslaget vil gå hårdt  
ud over flygtninge-

børnenes trivsel og udvikling. 
De vil få langt ringere vilkår 
end andre børn og unge i det 
danske samfund.

Lovforslaget er i strid 
med forsknings- og 

praksisviden om undervisning 
af fremmedsprogede.

Kommuner kan få 
frit spil og tilbyde 

næsten hvad som helst til 
nyankommne flygtningebørn 
og kalde det undervisning - 
nej tak.

Den grundlovssikrede 
ret til at få opfyldt sin 

undervisningsforpligtigelse 
i folkeskolen gælder alle 
børn i Danmark – også 
flygtningebørn.
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