Fællesskab
I ”Fremtidens Skole” skabes et forpligtende fællesskab,
som kan rumme forskellighed og bygge på ligeværdighed.
•
•
•
•

Hvordan opbygger vi det forpligtende fællesskab i folkeskolen?
Hvordan skabes der et fælles projekt med plads til den enkelte?
Hvordan kan skolen modvirke marginalisering og polarisering?
Hvorfor ”tvinge” børn og forældre til at være en del af
fællesskabet?

Demokrati
I ”Fremtidens Skole” lærer eleverne at tage aktivt del i
demokratiet.
•
•
•
•

Hvordan lærer en skoleelev at tage ansvar for demokratiet?
Hvilke kvalifikationer og kompetencer er vigtige?
Hvad er lærerrollen?
Hvad har demokrati med skolegangen at gøre?

Læringsmiljø
I ”Fremtidens Skole” skabes et godt læringsmiljø, så alle
elever uanset baggrund får afsæt for et godt liv.
• Hvordan understøtter de fysiske rammer et godt læringsmiljø?
• Hvordan sikrer skolen, at alle elever får det rette undervisnings
tilbud?
• Hvilke lærerroller skaber et godt læringsmiljø?
• Hvorfor skal skolen afgøre, hvad der er et godt liv?
• Dette har været et skolepolitisk mål i mange år. Hvorfor vil det
lykkes i ”Fremtidens Skole”?

Faglighed
I ”Fremtidens Skole” lærer eleverne at skaffe sig viden, så
de kan præge deres eget liv og omgivelserne i en foranderlig verden.
•
•
•
•

Folkeskolens fremtid afgøres af andre eller af tilfældigheder, hvis
vi undlader at engagere os i de nødvendige diskussioner i nutiden.
Med initiativet ”Fremtidens Skole” ønsker Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse at sætte fokus på, hvordan vi udvikler den
folkeskole, vi har i dag, så den vil forberede eleverne til fremtidens
Danmark.
Vi lægger op til en bred debat om målsætningen for fremtidens
folkeskole. En debat, hvor vi visker tavlen ren og sætter os ud over
de nuværende tendenser for skolens udvikling. Spørgsmålet er:
Hvilke værdier skal være bærende for ”Fremtidens Skole”, hvis
folkeskolen stadig skal spille en afgørende rolle i at give fremtidens borgere de bedste forudsætninger for at deltage i fremtidens
samfund?
Hovedstyrelsen giver i denne folder et bud på seks udsagn til en
drøftelse af ”Fremtidens Skole”. Vi håber på en åben og fordomsfri
debat, hvor I vil sætte jeres erfaringer og visioner for folkeskolen i
spil, og dermed kvalificere debatten.
Anders Bondo Christensen

Hvordan er lærerrollen, hvis elever skal kunne det?
Er der brug for en fælles faglig referenceramme?
Hvorfor skal eleverne ikke bare lære at google?
Skal kundskaber i den danske folkeskole harmoniseres med
kundskaber i andre lande?

Kultur
I ”Fremtidens Skole” får eleverne en fælles referenceramme i en kulturel mangfoldighed.
• Hvad indeholder den fælles referenceramme?
• Hvilke kulturelle færdigheder er der brug for?
• Hvordan kan skolen styrke den enkelte elevs identitet i en
global verden?
• Skal skolen bestemme, hvad eleverne skal vide?
Globalisering
I ”Fremtidens Skole” får eleverne forudsætninger for at
agere som verdensborgere.
•
•
•
•

Hvad kendetegner en verdensborger?
Hvorfor er det vigtigt at eleverne får de forudsætninger?
Hvordan skal man undervise i begrebet ”verdensborger”?
Hvilken rolle skal dansk kultur spille i elevernes selvforståelse?

