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Invitation til Skolemødet 
 
Danmarks Lærerforening inviterer centrale politikere fra Folketinget og kom-
munerne til Skolemødet. 
 
Med vedtagelsen af Folkeskoleidealet ønsker Danmarks Lærerforening at sen-
de en invitation til et styrket samarbejde om folkeskolen, der bygger på den 
viden, vi har, fra den pædagogiske forskning og lærernes og børnehaveklasse-
ledernes praksiserfaring. Vi glæder os over de klare tilkendegivelser fra politi-
kere centralt og lokalt. Vi opfatter det som et tydeligt signal om, at vi vil folke-
skolen – sammen!  
 
I foråret 2018 indgik Danmarks Lærerforening og KL aftalen om Ny Start 
som en del af OK18. Målet med Ny Start er at styrke samarbejdet om skolen 
og nå en ny aftale om arbejdstid for lærerne og børnehaveklasselederne. De 
politiske partier har generelt udtrykt deres opbakning til aftalen, og i det politi-
ske grundlag for regeringen står der direkte, at en ny regering aktivt vil bakke 
op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsfor-
ening har indgået om Ny Start.  
Folkeskolen har brug for det brede og tillidsfulde samarbejde, hvis udfordrin-
gerne skal løses. Alle forældre skal opleve, at folkeskolen er et attraktivt skole-
tilbud til deres børn, og folkeskolen skal kunne tiltrække velkvalificerede lærere 
og børnehaveklasseledere til at undervise eleverne. 
 
Med det som udgangspunkt inviterer Danmarks Lærerforening under-
visningsministeren, medlemmerne af Folketingets Børne- og Undervisnings-
udvalg og medlemmerne af KL’s Børne- og Undervisningsudvalg til Skolemø-
det. 
 
Skolemødet indledes med en kort præsentation af Danmarks Lærerforenings 
folkeskoleideal, der er en del af lærerprofessionens bidrag til debatten om, 
hvorfor vi holder skole i Danmark. Herefter vil forskellige forskere lægge op 
til debat ved i komprimeret form at præsentere noget af den tilgængelige viden 
om folkeskolens udvikling og udfordringer. 
Dagen sluttes af med en drøftelse af, hvordan vi sammen kan finde fælles og 
gode løsninger til folkeskolens bedste. 
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